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ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარე შუქურა ჯაფარიძე.

სხდომას

თავმჯდომარეობდა

საკრებულოს

საკრებულოს 33 წევრიდან სხდომას ესწრებოდა 23 წევრი: შუქურა ჯაფარიძე, ბაჩანა
მარკოიშვილი,
ვასილ მეტრეველი, ჯონი ბურდილაძე, ვასილ მაისურაძე, სონია
გუგეშაშვილი, გოჩა მეტრეველი, გივი მეტრეველი, ვლადიმერ ჩლაიძე, დიმიტრი გოშაძე,
ვლადიმერ ბერელიძე, გიორგი მეტრეველი, სერგო ლობჯანიძე, მამია ყავლაშვილი, ანა
ბაქრაძე, გელა მეტრეველი, გიორგი მარკოიშვილი, დავით სხირტლაძე, გიორგი მაისურაძე,
ბესიკი მაისურაძე, ალექსანდრე ბერიშვილი, როზა ჩალაძე, აველი ორდინიძე.
არ ესწრებოდა 10 წევრი: ღვთისავარ ბაკურაძე, ნოდარ ბურდილაძე, შორენა რეხვიაშვილი,
ბექარი მაისურაძე, ირმა სტეფნაძე-იაშვილი, ჭაბუკა კერვალიშვილი, დავით მეტრეველი,
კესო ჩარკვიანი, ვანო ბაღაშვილი, გიორგი სულაძე.
საკრებულოს სხდომას ესწრებოდა ირინა გობეჯიშვილი-მერიის ეკონომიკის სამსახურის
უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი.
სხდომის თავმჯდომარემ საკრებულოს წევრებს გააცნო დღის წესრიგი:
1.ქ. ონში აღმაშენებლის მოედანი #1-ში მდებარე შენობის მეორე სართულზე, მარჯვენა
ფლიგელში 2 ოთახის საერთო ფართით 36.00კვ.მ. (ს./კ. 88.18.25.006) ა(ა)იპ ,,სოფლის
მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოსთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემის საკითხის
შეთანხმების შესახებ.“
მომხსენებელი-ირინა გობეჯიშვილი-ეკონომიკის სამსახურის სპეციალისტი
2. ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების
კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაცია განვლილი ექვსი თვის მუშაობისა და შემდგომი
პერიოდის გეგმების შესახებ.
მომხსენებელი-ვ. მაისურაძე-კომისიის წევრი
3. ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, ახალგაზრდულ საქმეთა
და

სოციალურ

საკითხთა

კომისიის

თავმჯდომარის

ინფორმაცია

ა9ა0იპ

,,ონის

მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლაში 2018-2019 წლებში გაწეული
მუშაობის და არსებული მდგომარეობის შესახებ.
მომხსენებელი-ს. გუგეშაშვილი-კომისიის თავმჯდომარე
დღის წესრიგი დადგა კენჭისყრაზე
მომხრე-ყველა, წინააღმდეგი-არცერთი
დამტკიცდა დღის წესრიგი
მოისმინეს: 1. ქ. ონში აღმაშენებლის მოედანი #1-ში მდებარე შენობის მეორე სართულზე,
მარჯვენა ფლიგელში 2 ოთახის საერთო ფართით 36.00კვ.მ. (ს./კ. 88.18.25.006) ა(ა)იპ ,,სოფლის
მეურნეობის

პროექტების

მართვის

სააგენტოსთვის“

პირდაპირი

განკარგვის

წესით

სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემის საკითხის
შეთანხმების შესახებ.“
მომხსენებელი-ირინა გობეჯიშვილი-ეკონომიკის სამსახურის სპეციალისტი
მომხსენებელმა სხდომას წარუდგინა განკარგულების პროექტი ქ. ონში აღმაშენებლის
მოედანი #1-ში მდებარე შენობის მეორე სართულზე, მარჯვენა ფლიგელში 2 ოთახის საერთო
ფართით 36.00კვ.მ. (ს./კ. 88.18.25.006) ა(ა)იპ ,,სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის
სააგენტოსთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო
უზურფრუქტის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების შესახებ.“
საკითხი დადგა კენჭისყრაზე
მომხრე ყველა, წინააღმდეგი არცერთი
გადაწყდა: დამტკიცდა წარმოდგენილი განკარგულების პროექტი.
მოისმინეს: 2. ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი
რესურსების კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაცია განვლილი ექვსი თვის მუშაობისა და
შემდგომი პერიოდის გეგმების შესახებ.
მომხსენებელი-ვ. მაისურაძე-კომისიის წევრი
მომხსენებელმა სხდომას გააცნო ინფორმაცია საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი
რესურსების კომისიის განვლილი ექვსი თვის მუშაობისა და შემდგომი პერიოდის გეგმების
შესახებ.
ცნობად იქნა მიღებული წარმოდგენილი ინფორმაცია.
მოისმინეს:

3.

ონის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

განათლების,

კულტურის,

ახალგაზრდულ საქმეთა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაცია

ა(ა)იპ ,,ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლაში“ 2018-2019
წლებში გაწეული მუშაობის და არსებული მდგომარეობის შესახებ.
მომხსენებელი-ს. გუგეშაშვილი-კომისიის თავმჯდომარე
მომხსენებელმა საკრებულოს წევრებს გააცნო ინფორმაცია ა(ა)იპ ,,ონის მუნიციპალიტეტის
ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლაში 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის და
არსებული მდგომარეობის შესახებ.
ცნობად იქნა მიღებული წარმოდგენილი ინფორმაცია.
დღის

წესრიგით

გათვალისწინებული

საკითხების

თავმჯდომარემ სხდომა დახურულად გამოაცხადა.

შუქურა ჯაფარიძე
საკრებულოს თავმჯდომარე

ამოწურვის

შემდეგ

სხდომის

