Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 kwietnia 2011r.
4. Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach (zadania
zrealizowane i plan działania).
5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Zdzieszowice.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice
za lata 2009-2010.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Zdzieszowice,
b) w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zdzieszowice na dofinansowanie
inwestycji służących ochronie powietrza,
c) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – projekt z dnia 26 kwietnia 2011r.,
d) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – projekt z dnia 6 maja 2011r.,
e) w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej,
f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz obciążenie nieruchomości położonych w Jasionej,
g) w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Zdzieszowic na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej położonej w Zdzieszowicach na rzecz jej użytkownika wieczystego,
h) w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Zdzieszowice w 2011r.
i) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29
września 2008r. W sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zdzieszowice
na lata 2009-2013,
j) w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku
mieszkaniowego,
k) w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie
przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegającego na likwidacji Medycznego
Laboratorium Diagnostycznego.
8. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym – Burmistrz Zdzieszowic.
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11. Interpelacje radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje złożone na poprzedniej Sesji.
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13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie Sesji.

