
                                                                                                                                                   

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  მე-13    სხდომის 

                                                                       დღის  წესრიგი  

                       30   ივლისი, 2020 წელი            

1.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში წარდგენილი 2020 წლის 10 ივლისის  პეტიციის  

(მომხსენებელი: ელისო ჯანაშია, მცხოვრები: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი, ბარათაშვილის  ქუჩა  

N  37-ში) შესახებ. 

/მომხს: თემურ დუნდუა - ქონების  მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების                                                                                     

                                                კომისიის  თავმჯდომარე/ 

/თანამომხს:ჯემალ მიგინეიშვილი-სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის  

                                             კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი/ 

 

2.ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრის“  დირექტორის  

ანგარიში 2019 წლის 19 სექტემბრიდან 2020 წლის ივნისის ჩათვლით გაწეული მუშაობის შესახებ. 

/მომხს: მურთაზი თოდუა -ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური  

                                                   მომსახურების ცენტრის“ დირექტორი/ 

/თანამომხს: ბაქარ ერაგია -  სოციალურ საკითხთა  კომისიის  თავმჯდომარე/ 

 

3.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  

ა რს ებული  9 (ცხრა) ერთეული  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწის ნაკვეთის  

ელექტრონული  აუქციონით  სარგებლობის  უფლებით  იჯარის  ფორმით  გადაცემასთან  

დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ. 

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

/თანამომხს: თემურ დუნდუა - ქონების  მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების                                                                                     

                                                        კომისიის  თავმჯდომარე/ 

 

4.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში 

არსებული, ქალაქ ფოთში, ვიქტორ კრატასიუკის ქუჩაზე მდებარე 20 (ოცი) ც ალი  გარე  განათების  

ბოძის ნაწილის შპს ,,ახალი  ქსელებისათვის“  პირდაპირი  განკარგვის წესით სარგებ ლობაში  

გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ. 

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

/თანამომხს: თემურ დუნდუა - ქონების  მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების                                                                                     

                                                         კომისიის  თავმჯდომარე/ 

5.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული  მოძრავი  ქონების  - ა ვტომანქანა  

TOYOTA PRADO-ს  (სარეგისტრაციო  ნომერი  ZZ040ZV) სახელმწიფოსათვის  საკუთრებაში  

უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ. 

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

/თანამომხს: თემურ დუნდუა - ქონების  მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების                                                                                     

                                                         კომისიის  თავმჯდომარე/ 

6. .შეზღუდული  პასუხისმგებლობის  საზოგადოება  “ფოთის  სატრანსპორტო  კომპანიის” 

დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

/თანამომხს:ჯემალ მიგინეიშვილი-სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის  

                                             კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი/ 

7.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის ორგანიზების შესახებ. 

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

/თანამომხს:ჯემალ მიგინეიშვილი-სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის  

                                             კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი/ 

8.“ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე,  ზოგიერთ  ადგილას  ზღვაში  ბ ანაობის 

აკრძალვის შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 ივნისის  N11/36 

განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

/თანამომხს:ჯემალ მიგინეიშვილი-სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის  

                                             კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი/ 

 

 

           საკრებულოს თავმჯდომარე                                                            ბექა ვაჭარაძე 


