
 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

მე-2 (რიგგარეშე)  სხდომის 

დღის  წესრიგი: 

                                                                                                                                        8 თებერვალი, 2021 წელი. 

1.  „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  2021 წ ლის  ბიუჯეტის დამტკიცების  შესახებ“ ქალაქ ფოთის   

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის  №21/27 დადგენილებაში  ცვლილების  

შეტანის თაობაზე. 

 /მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

/თანამომხს: თორნიკე კირთაძე - საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე/ 

 

2 . „ქალაქ ფოთის  მუნიციპალიტეტის  მერიის თანამდებობის  პირთა  და  სხვა  მოსამსახურეთა  

თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა  და  საშტატო  

ნ უსხის  დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2017 წ ლი ს                              

28 ივლისის №17/20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/ 

/თანამომხს: თორნიკე კირთაძე - საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე/ 

 

3.„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  თანამდებობის პირთა  და სხვა  მოსამსახურეთა  

თ ა ნამდებობების  რანგირების,  თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების  განსაზღვრისა  დ ა  

საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა  საშტატო ნუსხის დამტკიცების  თაობაზე“  ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის  

შესახებ. 

/მომხს: თორნიკე კირთაძე - საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე/ 

 

4.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის,  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  

არსებული  ქალაქ  ფოთში,  მალთაყვის  სანაპიროზე მდებარე  უძრავი  ქონების  არასამეწარმეო  

(არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა  და  ტურიზმის  

ცენტრისათვის“ უსასყიდლო აღნაგობის ფორმით, აუქციონის გარეშე  სარგებლობაში  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 მერისთვის,  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  

არსებული 5 (ხუთი) ერთეული სატრანსპორტო საშუალების  (ავტობუსი) OTOKAR NAVIGO LF -ის  

(რეგისტრაციის ნომრები XX 478 RR,  XX 479 RR,  XX 480 RR, XX 481 RR, XX 482 RR) შპს  , ,ფოთის 

სატრანსპორტო კომპანიისათვის“ თხოვების  ფორმით,  აუქციონის  გარეშე,  უსასყიდლო , უვადო  

სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ. 

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

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

                                                            კომისიის  თავმჯდომარე/ 

 

6.თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2010 წლის 28 ოქტომბრის N10/69 განკარგულებით 

შექმნილი  საზოგადოებრივი  სათათბიროს უფლებამონაცვლის განსაზღვრის , .ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომპეტენციაში შემავალი საკითხების, წინადადებების  მომზადების  

მიზნით შექმნილი სათათბირო ორგანოს - საზოგადოებრივი  ს ათათბიროს   შემადგენლობისა  და 

საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ. 

/მომხს: აკაკი დარჯანია       -  საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე/                                                             

/თანამომხს: ხვიჩა ცხვიტარია  -  იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის   

                                                           კომისიის თავმჯდომარე/    

 

                  საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                          ბექა ვაჭარაძე 

 


