ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს
სხდომის
ოქმი#5

ქ. ონი

29. 05. 2019 წ.

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს
თავმჯდომარის მოადგილე ბაჩანა მარკოიშვილი.
ბიუროს 12 წევრიდან სხდომას ესწრებოდა 7 წევრი:
ბაჩანა მარკოიშვილი, გიორგი
მარკოიშვილი, სერგო ლობჯანიძე, გელა მეტრეველი, გივი მეტრეველი, სონია გუგეშაშვილი,
ვასილ მეტრეველი.
არ ესწრებოდნენ: შუქურა ჯაფარიძე,
მეტრეველი, ვანო ბაღაშვილი.

ვლადიმერ ჩლაიძე, ნოდარ ბურდილაძე, გოჩა

ბიუროს სხდომას ესწრებოდნენ: საკრებულოს აპარატის უფროსი ალექსანდრე
კერვალიშვილი, მერიის საფინანსო სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმარებისა და ანალიზის
განყოფილების უფროსი თინათინ ბროლაშვილი,
ადმინისტრაციული სამსახურის
იურიდიული განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ირმა მაისურაძე, მერიის განათლების,
კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის
სამსახურის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების უფროსი მარინე
რაზმაძე.
ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ ბიუროს წევრებს გააცნო დღის წესრიგი:
1.ონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის
შესახებ.
/მომხსენებელი-თინათინ ბროლაშვილი საფინანსო სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმარებისა
და ანალიზის განყოფილების უფროსი/
2.ონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სამი თვის დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულების
ანგარიში.
/მომხსენებელი-თინათინ ბროლაშვილი საფინანსო სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმარებისა
და ანალიზის განყოფილების უფროსი/

3. არასამეწარმეო-(არაკომერციული) იურიდიული პირის

,,ონის მუნიციპალიტეტის

ტურისტული ცენტრის“ ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ..
/მომხსენებელი-ირმა მაისურაძე-მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული
განყოფილების უფროსი)
4. ,,ონის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის
სტატუსის მქონე პირებზე ონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური
დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2019 წლის 13 დეკემბრის #44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
(მომხსენებელი-მარინე რაზმაძე-სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების
უფროსი)
5. ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის
კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაცია საკრებულოს წევრის სტატუსტან საკრებულოს
წევრის თანამდებობრივი და სამეწარმეო საქმიანობის შეუთავსებლობის საკითხების შესახებ.
/მომხსენებელი-გიორგი მარკოიშვილი-სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის
კომისიის თავმჯდომარე)
6. სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის
თავმჯდომარის ინფორმაცია თვითმმართველი ერთეულის დასახლებებში ნუმერაციის
განახლებისა და მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროექტების მიმდინარეობისა და ხარისხის
შესახებ.
/მომხსენებელი-გივი მეტრეველი-სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარებისა და
ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე/
7. განათლების, კულტურის, ახალგაზრდულ საქმეთა და სოციალურ საკითხთა კომისიის
თავმჯდომარის ინფორმაცია ონის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ბაგა-ბაღში არსებული
მდგომარეობის შესახებ.
/მომხსენებელი- სონია გუგეშაშვილი- განათლების, კულტურის, ახალგაზრდულ საქმეთა და
სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე).
დღის წესრიგი დადგა კენჭისყრაზე
მომხრე-ყველა, წინააღმდეგი-არცერთი
დამტკიცდა დღის წესრიგი

მოისმინეს: 1. ონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილების
შეტანის შესახებ.
მომხსენებელმა სხდომას წარუდგინა დადგენილების პროექტი ონის მუნიციპალიტეტის 2019
წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის შესახებ.
საკითხი დადგა კენჭისყრაზე
მომხრე ყველა, წინააღმდეგი არცერთი
გადაწყდა: წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი შეტანილი იქნას საკრებულოს სხდომის
დღის წესრიგში განსახილველად.

მოისმინეს: 2. ონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში.
/მომხსენებელი-თინათინ ბროლაშვილი საფინანსო სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმარებისა
და ანალიზის განყოფილების უფროსი/
მომხსენებელმა სხდომას გააცნო ონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში.
გადაწყდა: წარმოდგენილი ანგარიში შეტანილი იქნას საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგში.
მოისმინეს:

3.

არასამეწარმეო-(არაკომერციული)

იურიდიული

პირის

,,ონის

მუნიციპალიტეტის ტურისტული ცენტრის“ ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ..
/მომხსენებელი-ირმა მაისურაძე-მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული
განყოფილების უფროსი)
ი.

მაისურაძემ

ბიუროს

წევრებს

გააცნო

განკარგულების

პროექტი

არასამეწარმეო-

(არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ონის მუნიციპალიტეტის ტურისტული ცენტრის“
ტურისტული ცენტრის ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.
საკითხი დადგა კენჭისყრაზე
მომხრე ყველა, წინააღმდეგი არცერთი
გადაწყდა: წარმოდგენილი განკარგულების პროექტი შეტანილი იქნას საკრებულოს სხდომის
დღის წესრიგში განსახილველად.

მოისმინეს: 4. ,,ონის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები
პირის სტატუსის მქონე პირებზე ონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან

სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2019 წლის 13 დეკემბრის #44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
(მომხსენებელი-მარინე რაზმაძე-სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების
უფროსი)

საკითხი დადგა კენჭისყრაზე
მომხრე ყველა, წინააღმდეგი არცერთი
გადაწყდა: წარმოდგენილი განკარგულების პროექტი შეტანილი იქნას საკრებულოს სხდომის
დღის წესრიგში განსახილველად.

მოისმინეს: 5. ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა
და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაცია საკრებულოს წევრის სტატუსტან
საკრებულოს წევრის თანამდებობრივი და სამეწარმეო საქმიანობის შეუთავსებლობის
საკითხების შესახებ.
/მომხსენებელი-გიორგი მარკოიშვილი-სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის
კომისიის თავმჯდომარე)
გადაწყდა: ინფორმაცია შეტანილი იქნას საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგში.

მოისმინეს: 6. სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის
თავმჯდომარის ინფორმაცია თვითმმართველი ერთეულის დასახლებებში ნუმერაციის
განახლებისა და მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროექტების მიმდინარეობისა და ხარისხის
შესახებ.
/მომხსენებელი-გივი მეტრეველი-სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარებისა და
ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე/
მომხსენებელმა სხდომას წარუდგინა ინფორმაცია თვითმმართველი ერთეულის
დასახლებებში ნუმერაციის განახლებისა და მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროექტების
მიმდინარეობისა და ხარისხის შესახებ.
გადაწყდა: ინფორმაცია შეტანილი იქნას საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგში.

მოისმინეს: 7. განათლების, კულტურის, ახალგაზრდულ საქმეთა და სოციალურ საკითხთა
კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაცია ონის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ბაგა-ბაღში
არსებული მდგომარეობის შესახებ.
/მომხსენებელი- სონია გუგეშაშვილი- განათლების, კულტურის, ახალგაზრდულ საქმეთა და
სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე).
ს, გუგეშაშვილმა ბიუროს წევრებს გააცნო ინფორმაცია ონის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ბაგაბაღში არსებული მდგომარეობის შესახებ.
გადაწყდა: ინფორმაცია მოსმენილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე.
დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების ამოწურვის შემდეგ, საკრებულოს
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