საკრებულოს წევრის საქმიანობის
ყოველკვარტალური ანგარიში
თვითმმართველი ერთეულის დასახელება: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს წევრის სახელი, გვარი: თამაზ სალუქვაძე
საკრებულოში დაკავებული თანამდებობა: ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარის მოადგილე

ფრაქციის წევრობა: ფრაქცია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“
კომისიის (კომისიების) წევრობა: ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისიის წევრი
საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისიის წევრი

არჩევის წესი (მაჟორიტარის შემთხვევაში ოლქის მითითებით): მაჟორიტარი, ბათუმის 79-ე ოლქი
საანგარიშგებო პერიოდი: 2017 წლის მე-4 კვარტალი

განხორციელებული საქმიანობები:
1. საკრებულოს სხდომების რაოდენობა, რომლებშიც მონაწილეობდა ანგარიშის წარმდგენი
7 საკრებულოს სხდომა
2. საკრებულოს ამ სხდომებზე განხილული საკითხების რაოდენობა
75 სამართლებრივი აქტი
3. საკითხები, რომლებსაც საკრებულოს სხდომებზე მხარი არ დაუჭირა ანგარიშის
წარმდგენმა
მხარი დაუჭირე ყველა საკითხს
4. საკრებულოს კომისიების სხდომების რაოდენობა, რომელშიც მიღო მონაწილეობა
ანგარიშის წარმდგენმა

5-5 სხდომა

5. კომისიების მიერ ამ სხდომებზე განხილული საკითხების რაოდენობა
35 სამართლებრივი აქტი

6. საკითხები, რომლებსაც კომისიების სხდომებზე მხარი არ დაუჭირა ანგარიშის
წარმდგენმა
მხარი დაუჭირე ყველა საკითხს

7. ანგარიშის წარმდგენის მიერ საკრებულოში ინიცირებული საკითხები
_______________________________________________________________________________________

8. მოქალაქეებთან შეხვედრების რაოდენობა
- სისტემური შეხვედრები მოსახლეობასთან - ქალაქ ბათუმში, თამარის დასახლების
ტერიტერიული

ორგანოსა

და

მახინჯაურის

ტერიტორიული

ორგანოს

შენობებში

და

სამაჟორიტარო ზონაში
______________________________________________________________________________________

9. ამ შეხვედრებზე დამსწრე მოქალაქეთა რაოდენობა
- დღის განმავლობაში საშუალოდ 10-დან 15 მოქალაქემდე
____________________________________________________________________________________

10. მოქალაქეებთან შეხვედრისას გამოკვეთილი ძირითადი საკითხები
- სოციალური, ინფრასტრუქტურული და პირადი საკითხები
_______________________________________________________________________________________

11. სხვა განხორციელებული საქმიანობები
- მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე კონტროლის და ზედამხედველობის გაწევა,
სხვადასხვა ღონისძიებებზე დასწრება
_______________________________________________________________________________________

შედეგი, ეფექტი:
- თამარის დასახლებაში მიწისქვეშა კომუნიკაციები გამართულია;
- მახინჯაურში, თამარ მეფის 48-ში წინასაარჩევნო მოთხოვნა მოსახლეობისგან სანიაღვრე
არხებთან დაკავშირებით - დაკმაყოფილებულია;
- ჩაქვში, მოსახლეობის წინასაარჩევნო მოთხოვნა, მ.გოგოლიშვილის, მეზღვაურთა და
ს.ბახტაძის ქუჩების რეაბილიტაცია - მიმდინარეობს.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

განხორციელებული საქმიანობების შედეგად მიღებული შედეგი, მაგ. ანგარიშის წარმდგენის მიერ
ინიცირებული რამდენი პროექტი იქნა მიღებული საკრებულოს მიერ, რა შესრულდა ამომრჩევლის
წინაშე აღებული ვალდებულებებიდან

შემდეგი საანგარიშგებო პერიოდის ძირითადი პრიორიტეტები:
- გარე განათების პრობლემის მოგვარება, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტში ასახულია. აღნიშნულ საკითხზე ზედამხედველობა და კონტროლი.
- მოსახლეობასთან შეხვედრები, მათგან წამოჭრილ პრობლემებზე ერთობლივად
მსჯელობა და მათი გადაჭრის გზების მოძიება.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

