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Przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Rytro w roku 2020. Znajdujące 

się w nim zarówno informacje statystyczne, opisowe, jak i zdjęcia, stanowią ogólne 

podsumowanie tytułowego stanu Gminy Rytro w ubiegłym roku oraz zmian, jakie 

zaliczyć można na poczet mojej kadencji, jako Wójta Gminy Rytro.  

Ubiegły rok był dla naszej lokalnej społeczności czasem wielu wyzwań oraz 

nowych sytuacji, z którymi musieliśmy się zmierzyć z powodu epidemii koronawirusa. 

Nowa sytuacja, wszelkie zakazy oraz nakazy, którym musieliśmy się podporządkować 

zdecydowanie zminimalizowały wszelkie kontakty społeczne, wydarzenia sportowe 

oraz wydarzenia kulturalne.  

Kalendarz imprez z uwagi na panującą sytuację nie był tak bogaty jak 

w zeszłym roku, jednak Reprezentacja Gminy Rytro wzięła udział w Halowym 

Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców i Służb Mundurowych w Łącku oraz 

Samorządowym Turnieju Piłki Siatkowej w Rytrze.  

 

Pomimo trudności w 2020 r. udało się znacząco poprawić stan dróg gminnych 

poprzez wykonanie nawierzchni o wysokim standardzie w kilku sołectwach. 

Wspomnieć należy również o pozyskanych środkach na inwestycje, które przysłużą 

się najmłodszym mieszkańcom Gminy oraz ich rodzicom. Mowa tu o budowie 

nowego przedszkola publicznego, która rozpocznie się w bieżącym roku, na podstawie 

dokumentów, wizualizacji sporządzonych w 2020 r.  

Obecny rok to wciąż ciągłą praca na rzecz realizowania nowych inwestycji na 

rzecz mieszkańców, mimo rozpościerającego się widma kryzysu. Mowa tu przede 

wszystkim o kolejnych inwestycjach w drogi, trasie rowerowej EuroVelo, czy też 

rozpoczęciu budowy nowego przedszkola. Te i inne inwestycje opisane zostaną jednak 

szerzej w kolejnym raporcie, tymczasem zapraszam do zapoznania się z danymi za 

rok 2020.  

 

 

 

Jan Kotarba 

Wójt Gminy Rytro
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Gmina Rytro zwana dalej Gminą jest wspólnotą samorządową, obejmującą 

z mocy prawa wszystkich jej mieszkańców i terytorium przez nich zamieszkiwane. 

Siedzibą organów Gminy jest wieś Rytro. Herbem Gminy jest: w polu błękitnym 

wieża zamkowa z ciosu kamiennego białego, stojąca na zielonym wzgórzu, na wieży 

tarcza późnogotycka, na której w polu czerwonym koronowany orzeł biały, na znak, 

że Rytro było zamkiem obronnym na pograniczu węgierskim.  

Gmina Rytro położona jest w Beskidzie Sądeckim w Dolinie Popradu 

w miejscu, gdzie łączą się wody Małej i Wielkiej Roztoki. Jest Gminą turystyczno-

wypoczynkowo-rolniczą. Obszar Gminy wynosi 4192 ha. Terytorium Gminy obejmuje 

4 wsie - Rytro, Sucha Struga, Roztoka Ryterska, Obłazy Ryterskie. W Gminie 

utworzono 5 sołectw: Rytro, Sucha Struga, Roztoka Ryterska, Obłazy Ryterskie, 

Życzanów. Sołectwa prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.  

Rada Sołecka uprawniona jest w granicach statutowych kompetencji do 

dysponowania: 

a) dochodami z gospodarowania składnikami powierzonego mienia gminnego, 

b) środkami przekazanymi z budżetu Gminy na potrzeby sołectw w wysokości nie 

mniejszej niż połowa wpływów z tytułu podatków od osób fizycznych, 

c) wpływami z imprez przez siebie organizowanych. 

Liczba mieszkańców Gminy Rytro wynosi ogółem 3753 osób. W rozbiciu na 

poszczególne miejscowości (sołectwa) liczba mieszkańców w 2020 roku kształtowała 

się następująco: 

Rytro 2053 

Obłazy Ryterskie 249 

Roztoka Ryterska 372 

Sucha Struga 885 

Życzanów 194 



   

4 
 

 

Liczba placówek oświatowych z podziałem na ich typy oraz wyodrębnieniem szkół 

i innych placówek oświatowych, których prowadzenie przekazano podmiotom 

prywatnym (na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe) i szkół 

niepublicznych: 

a) Szkoła Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze, 

b) Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze 

2. Liczba dzieci w poszczególnych placówkach edukacyjnych; 

a) Szkoła Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze  

    od I-VIII 2020 r. – 326 uczniów, od IX-XII 2020 – 317 uczniów 

b) Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze 

    od I-VIII 2019 r. – 75 dzieci, od IX-XII 2020 r. – 73 dzieci 

3. Wydatki na prowadzenie poszczególnych placówek oświatowych w przeliczeniu na 

jednego ucznia (wyodrębniona wielkość dotacji na jednego ucznia w szkołach 

prywatnych); 

a) Szkoła Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze – 12 991,22 zł 

b) Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze – 10 053,14 zł 

4. Wyniki matur z podziałem na poszczególne szkoły – brak danych (brak szkół 

średnich w gminie) 

5. Młodzież (w wieku 18–24 lat) z wykształceniem, co najwyżej gimnazjalnym 

niekontynuująca nauki – brak danych 

6. Wydatki gminy na oświatę w stosunku do subwencji oświatowej (o ile procent 

więcej, niż wynosi subwencja, gmina wydaje na oświatę) – 31 %. 

7. Zatrudnienie nauczycieli w szkołach samorządowych (z podziałem na 

pełnoetatowych i pozostałych); 

a) Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze - I-XII/2020 r. było zatrudnionych: 

w pełnym wymiarze 6 nauczycieli, w niepełnym wymiarze 2 nauczycieli. 

 b) Szkoła Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze 

I-VIII.2020 r. ogółem w osobach w przeliczeniu na etaty 

pełnozaitrudnieni 30 30,00 

niepełnozatrudnieni 7 3,32 

ogółem 37 33,32 

IX-XII.2020 r. ogółem w osobach w przeliczeniu na etaty 

pełnozatrudnieni 30 30,00 

niepełnozatrudnieni 7 3,32 

Ogółem 37 33,32 
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8. Najdłuższy czas dojazdu ucznia do szkoły;  

a) Szkoła Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze 

- od I-VI 2020 r. – 23 uczniów uprawnionych do korzystania z biletów refundowanych 

przez Urząd Gminy w Rytrze, najdłuższy czas przejazdu to około 5-10 minut, trasa 

Dominików - Szkoła Podstawowa. 

- od IX-X 2020 r. – 10 uczniów uprawnionych do korzystania z biletów 

refundowanych przez Urząd Gminy w Rytrze, najdłuższy czas przejazdu to około 5-10 

minut, trasa Dominików - Szkoła Podstawowa. 

- XI, XI 2020 r. – uczniowie nie korzystali z refundowanych biletów w związku 

z przejściem na naukę zdalną 

b) Gminne Przedszkole Publiczne w Rytrze 

- od I-VIII 2020 r. – brak chętnych do korzystania z biletów refundowanych przez 

Urząd Gminy w Rytrze. 

- od IX-XII 2020 r. – 2 dzieci uprawniony do korzystania z biletów refundowanych 

przez Urząd Gminy w Rytrze, najdłuższy czas przejazdu to ok. 5-10 minut, trasa 

Dominików – Szkoła Podstawowa 

- od IX-XII 2020 r. – 1 dzieci uprawniony do korzystania z biletów refundowanych 

przez Urząd Gminy w Rytrze, najdłuższy czas przejazdu to ok. 5-10 minut, trasa 

Obłazy Ryterskie– Szkoła Podstawowa 

9. Wyniki egzaminacyjne uczniów szkół podstawowych na tle powiatu 

i województwa:  

 

Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty (w %) 

Obszar/oddział A 
 

B Szkoła Gmina Powiat Województwo 

Język Polski 61 62 62 62 58 62 

Matematyka 51 49 50 50 46 51 

Język angielski 41 49 45 45 48 57 
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W oparciu o sprawozdanie z Komisariatu Policji w Piwnicznej-Zdrój z 2020 r., 

przestępczość ogólna w rozbiciu na poszczególne miejscowości (sołectwa): 

Struktura najbardziej uciążliwych dla mieszkańców zdarzeń: 

Rodzaj zdarzenia/ Sołectwo Rytro Sucha 
Struga 

Roztoka 
Ryterska 

Obłazy 
Ryterskie 

Życzanów 

Rozbój, wymuszenie 
rozbójnicze 

0 0 0 0 0 

Kradzież z włamaniem 0 0 0 0 0 

Kradzież 2 0 0 0 0 

Uszkodzenie rzeczy 1 1 0 0 0 

Bójka i pobicie 0 0 0 0 0 

Inne przestępstwa 19 1 3 3 0 

 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym: 
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KOLIZJE DROGOWE 

ZAISTNIAŁE NA TERENIE 
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LICZBA OSÓB ZABITYCH I 

RANNYCH 
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W ramach promocji, Gmina Rytro współpracuje z Gminą Puck, Gminą Kłodzko oraz 

z miejscowością Inarcs na Węgrzech. 

Reprezentacja Gminy Rytro wzięła udział w Halowym Turnieju Piłki Nożnej 

Samorządowców i Służb Mundurowych w Łącku gdzie zajęła V miejsce. Z kolei 

podczas Samorządowego Turnieju Piłki Siatkowej w Rytrze nasza drużyna zdobyła 

I miejsce. 

W październiku na zamku ryterskim przeprowadzono nagrania do teledysku do 

muzyki rockowej Zespołu HONEYMOONS. 

 

Z uwagi na wystąpienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pandemii wywołanej 

koronawirusem SARS-CoV-2 i związanych z tym restrykcji i obostrzeń rządowych nie 

zorganizowano corocznego jubileuszu par małżeńskich. W związku z tym 

przygotowano i wysłano okolicznościowe dyplomy dla wszystkich jubilatów z okazji 

rocznic ślubu. 
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Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej w Rytrze 

 

 

Nagrania do teledysku do muzyki rockowej Zespołu HONEYMOONS 
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Liczba woluminów w bibliotekach samorządowych na 1000 mieszkańców = 16 591 

woluminów [1 000 x 16 591 = 16, 59] 

Liczba wypożyczeń w bibliotekach samorządowych na 1000 mieszkańców = 4 959 

wypożyczeń [1 000 x 4 959 = 4,95] 

 

Projekty zrealizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną: 

• Projekt „Aktywni z POWEREM z subregionu sądeckiego” realizowany przez 

Fundację Collegium Progressus w Nowym Sączu; 

• Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” realizowany przez Instytut 

Książki; 

• Zadanie „Nowe stroje dla Rytrzoków” w ramach dofinansowania pozyskanego 

z Programu Etno Polska 2020 Narodowego centrum Kultury; 

• Współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu, w ramach, 

której studenci na kierunku Filologia angielska mogli odbyć praktyki studenckie; 

• Kontynuacja projektu „Mała książka – wielki człowiek”, realizowanego przez 

Instytut Książki w Warszawie; w projekcie wzięły udział dzieci w wieku od 3 – 6 lat, 

które otrzymały własną wyprawkę czytelniczą; 

• Kontynuowanie zajęć świetlicowych dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy 

Rytro przy współpracy z Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii, ze względu na panującą sytuację pandemiczną było 

możliwe tylko do marca 2020 r., w związku z wprowadzonymi obostrzeniami; 

• Zakwalifikowanie do projektu w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na 

rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pod nazwą 

„Sieć na kulturę w podregionie nowosądeckim” realizowanym przez Fundację 

Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.
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Budżet Gminy Rytro i jego realizacja w 2020 rok kształtowały się następująco: 

 
Lp. Wyszczególnienie Plan wg 

Uchwały 

Budżetowej 

na 2020 rok 

Zmiany planu 

w ciągu roku 

Plan po 

zmianach na 

dzień 

31.12.2020 

rok 

Wykonanie 

planu 

Wykonanie 

w 

przeliczeniu 

na 1 

mieszkańca 
1 Dochody 17.788.407,50 2.230.883,93 20.019.291,43 21.290.510,77 5.672,93 
2 Wydatki 18.632.495,53 1.869.570,13 20.502.065,66 18.206.996,56 4.851,32 
3 Przychody  1.950.196,66 -363.646,23 1.586.550,43 1.586.550,43 422,74 

w tym:      

Kredyty i pożyczki 1.950.196,66 -539.196,66 1.411,000,00 1.411.000,00 294,11 

Wolne środki  175.550,43 175.550,43 175.550,43 4,68 
4 Rozchody (spłata 

kredytów i pożyczek) 

1.106.108,63 -2.332,43 1.103.776,20 1.103.776,20 294,11 

 

Zadłużenie Gminy Rytro na 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco: 

Tytuł zobowiązania Kwota ogółem Kwota w przeliczeniu na 

1 mieszkańca 

Kredyty i pożyczki 1.894.665,18 504,84 

z tego:   

 Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony 

Środowiska w 2011 roku na budowę hali 

sportowej w Rytrze w wysokości 

3.022.460,00 zł. 

483.665,18 128,87 

 Kredyt zaciągnięty w Łąckim Banku 

Spółdzielczym na realizację projektu 

EURO VELO 11 w wysokości 

1 411 000,00 zł. 

1.411.000,00 375,91 

Zakup towarów i usług 95.515,43 25,45 

w tym:   

 Zobowiązania wymagalne 0,00 0,00 

Wynagrodzenia 480.439,13 128,01 

w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 480.439,13 128,01 

 Zobowiązania wymagalne 0,00 0,00 

OGÓŁEM: 575954,56 153,47 

W tym:   

 Zobowiązania wymagalne 0,00 0,00 
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Gmina Rytro posiada akcje i udziały w następujących podmiotach: 

1. Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A z siedzibą 33-300 Nowy Sącz 

ul. Jagiellońska 14, REGON 492836830 – 5 akcji zwykłych imiennych każda 

o wartości 1.000,00 zł o łącznej wartości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 

00/100). 
 

2. Ośrodek Narciarsko-Rekreacyjny RYTRO sp. z o.o. z siedzibą 33-343 Rytro 

302, REGON 492910040 – 2.690 udziałów każdy o wartości 500,00 zł 

o łącznej wartości 1.345.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści 

pięć tysięcy zł 00/100) 

 

 

 

 

 

 



  

12 
 

 

W ramach zadania zrealizowano odcinek kanalizacji w Połomi Wyżnej o długości 295 

metrów wraz z przyłączami. 
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Modernizacja drogi do gruntów rolnych na działce 923/1. W ramach zadania 

wykonana została droga betonowa z betonu drogowego c37 wraz z podbudową oraz 

poboczami z kruszywa łamanego.  

 

 

PRZED 

PO 
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Remont drogi Sucha Struga - Makowica. Usługa remonterem.  
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Odwodnienie drogi Połom Wyżna – zabezpieczenie wód gruntowych ujawnionych 

przy budowie kanalizacji.  
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Wykonanie drogi betonowej z poboczem z kruszyw łamanych – „koło Niekurzaka” 

Rytro.  
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Wykonanie drogi betonowej z poboczem z kruszyw łamanych – „koło Waśniowskich” 

Rytro.  
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Remont drogi, budowa dwóch przepustów z odwodnieniem liniowym Połom Niżna.  
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Odwodnienie Życzanów. 
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Odwodnienie liniowe i przepust Sucha Struga. 

 

 

 

 



  

21 
 

 

Remont drogi Obłazy Ryterskie. 
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Wykonanie drogi betonowej z poboczem z kruszyw łamanych – „koło Tomasiaków” 

Połom Niżna.  
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EUROVELO 

Remont drogi asfaltowej pod zamkiem.  

 

 Wykonanie drogi betonowej w Życzanowie.  
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Remont budynku OSP w Rytrze polegający na malowaniu dachu i ociepleniu ścian. 

 

 

PRZED 

PO 
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PRZED 

PO 



  

26 
 

 

MOR AquaVelo przy Urzędzie Gminy Rytro 
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Opracowanie projektu przedszkola wraz z uzyskaniem pozwolenia budowlanego.  
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Przyszła lokalizacja Popradzkiego Centrum Edukacji Przyrodniczej Eko Małopolska 

w budynku dawnego przedszkola. 
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W roku 2020 pomocą i wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych objęto 181 osób w 90 rodzinach 

(liczba osób w rodzinach 284). Rodziny te korzystały z szeroko rozumianej pomocy 

społecznej tj. m.in. z wypłacanych świadczeń: 

- okresowych (10 rodzin, 20 osób w rodzinach)  

- stałych (14 rodzin, 20 osoby w rodzinach) 

- celowych, celowych specjalnych (67 rodzin, 252 osób w rodzinach) 

- dożywiania dzieci i dorosłych w stołówkach szkolnych (44 rodzin, 204 osób 

w rodzinach, 90 osobom przyznano świadczenie)  

- skierowanie do domów pomocy społecznej (6 osobom samotnym)  

- wnioskowanie o przyjęcie na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy 

(7 osób)  

- przyznawanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobom 

starszym, niepełnosprawnym, samotnym (10 osób, 16 osób w rodzinie),  

- z szeroko rozumianej pracy socjalnej: załatwiania spraw w urzędach, orzecznictwie             

do spraw niepełnosprawności (69 rodzin, 232 osób w rodzinach). 

 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć wg liczby 

wypłaconych świadczeń w 2020 r. 

 

Grupa Ogółem Kobiety Mężczyźni 

0-17 113 64 49 

Produkcyjny 124 67 57 

Poprodukcyjny 20 13 7 

 

Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej w roku. 

 

 

 

 

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń 

Świadczenia niepieniężne 6 415 

Świadczenia pieniężne 407 
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W gminie Rytro najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji 

życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, 

wskazanymi w 2020 roku było kolejno: ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, 

długotrwała lub ciężka choroba, ochrona wielodzietności. Pracownicy Ośrodka 

przeprowadzali wywiady alimentacyjne dla innych ośrodków, wydawali opinie 

i informacje (po przeprowadzeniu wywiadu) dla PCPR, Policji, sądów i innych 

uprawnionych instytucji.  

Wśród klientów Ośrodka dominują osoby mające trudności z funkcjonowaniem 

społecznym, u których występują problemy rodzinne, zdrowotne i prawne. Wiele 

rodzin szuka w Ośrodku informacji na temat możliwości skorzystania ze swoich 

uprawnień, możliwości formalnych rozwiązań swoich problemów, oczekują wsparcia 

i zrozumienia.  

Każda osoba zgłaszająca się jest kierowana do pracownika socjalnego, który                  

w sposób profesjonalny i zgodnie z etyką zawodową stara się pomóc w rozwiązaniu 

zgłaszanych problemów. Dla rodzin wykazujących bezradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, ustawodawca 

przewidział i zabezpieczył pracę z asystentem rodziny. 

Asystent rodziny pracuje z rodziną w oparciu o plan pracy z rodziną. 

Współpraca z rodziną jest długofalowa, w zależności od potrzeb rodziny prowadzona 

średnio przez 2-3 lata. W przypadku braku współpracy rodziny w realizacji planu 

pracy możliwe jest podjęcie decyzji o wcześniejszym zakończeniu pracy asystenta. 

W Naszym Ośrodku zatrudniony jest 1 asystent rodziny zatrudniony na ½ etatu, 

który pod swoją asystą ma 6 rodzin w tym 20 dzieci. W Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Rytrze wypłacane są również zasiłki rodzinne. Liczba rodzin, które pobrały w 2020 

r. świadczenie rodzicielskie wyniosła 15, liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 

113. Liczba pobierających w 2020 r. zasiłek rodzinny wyniosła 141 rodzin. Liczba 

rodzin pobierających fundusz alimentacyjny wyniosła 7. 

Wypłacane jest również świadczenie wychowawcze  500+ na każde dziecko do 

18 roku życia  niezależnie od dochodu rodziny. Liczba rodzin pobierających w 2020 r. 

świadczenie wychowawcze wyniosła 421. W ramach świadczenia wychowawczego 

wypłacono łącznie 8609 świadczeń dla 762 dzieci. Liczba rodzin, które pobrały 

w 2020 r. jednorazowe świadczenie dobry start wyniosła 323. Liczba wypłaconych 

świadczeń równa liczbie dzieci, na które wypłacono to świadczenie wyniosła 527. 
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W Ośrodku działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy                 

w rodzinie – celem działania tego 9 osobowego zespołu jest koordynowanie systemu 

przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu 

terytorialnego - w obszarze gminy. Zespół to grupa ludzi, specjalistów z różnych 

dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu 

zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego 

funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą 

a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie. W roku 

2020 wydano 16 506,94 kg żywności dla 343 mieszkańców gminy. W skład pakietu 

żywnościowego wchodziły produkty; groszek, szynka wieprzowa, pasztet, szynka 

drobiowa, fasola, olej, miód, filet z makreli w oleju, buraczki, makaron, gołąbki, 

koncentrat pomidorowy, cukier, kasza, ryż, powidła śliwkowe, sok jabłkowy, 

herbatniki, mleko, ser. 

W roku 2020 realizowany był projekt socjalny, skierowany do seniorów 

pt. "Aktywny senior to ja!". Miał na celu aktywizację osób starszych. Uczestnikami 

projektu było 30 seniorów. 
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W 2020 roku konsultacji społecznej poddano jeden projekt uchwały w sprawie 

„Rocznego programu współpracy Gminy Rytro z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami na 2021 rok”. Projekt był konsultowany z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej 

gminy oraz w BIP-ie. 

Konsultacje dotyczące tego projektu zostały udokumentowane w postaci protokołu 

sporządzonego przez pracownika Urzędu Gminy Rytro – uwag i propozycji zmian nie 

zgłoszono. 

 

W budżecie Gminy Rytro na 2020 rok organizacjom pozarządowymi i innym 

podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego przydzielono środki 

w wysokości 95.000 zł. 

W ramach kwoty 95.000 zł. zorganizowano 1 otwarty konkurs na realizację zadań 

z zakresu kultury fizycznej na 2020 rok. 

 

Do konkursu przystąpiły 3 organizacje, które otrzymały dotację w wysokości: 

 

 56.000 zł. LKS „Poprad” – Rytro, na zadanie „Upowszechnianie kultury 

fizycznej, organizowanie współzawodnictwa, udział w regionalnych 

i ogólnopolskich imprezach sportowych, prowadzenie działalności szkoleniowej 

i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, organizacja imprez 

sportowo-rekreacyjnych – w piłce nożnej”, 

 16.000 zł. UKS „Ryter” – Rytro, na zadanie „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 

rozpowszechnianie Kultury Fizycznej wśród Dzieci, Młodzieży i mieszkańców 

gminy, 

 23.000 zł. Stowarzyszenie Visegrad Maraton Rytro, na zadanie „Organizacja 

wydarzeń sportowych i udział członków stowarzyszenia w imprezach 

biegowych”. 

 

 

 

 

 

 



  

33 
 

 

 

Organizacje pozarządowe wniosły duży wkład w realizację poszczególnych 

projektów. Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, a z drugiej zaś 

wymierne środki finansowe, a także wkład pozafinansowy. Organizacje pozyskiwały 

dzięki swoim staraniom fundusze lub wsparcie finansowe od sponsorów prywatnych. 

W przedsięwzięciach zrealizowanych w 2020 roku uczestniczyły głównie dzieci 

i młodzież szkoły podstawowej, mieszkańcy z terenu gminy oraz innych 

miejscowości. 

 

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać 

z lokali i nieruchomości gminnych. Urząd Gminy zajmował się obsługą konkursu ofert 

na wspieranie zadań publicznych, udostępniał niezbędne formularze, a w ramach 

potrzeby udzielał konsultacji na temat ich wypełniania.  

W 2020 roku z powodu pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 

i związanych z tym restrykcji i obostrzeń rządowych nie przeprowadzono zebrań 

wiejskich. 

 



  

34 
 

 

 

Przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego – 30 dni. 

 

W 2020 r. zgłoszono 2 skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Krakowie: 

 

1) przez Prokuraturę Rejonową w Muszynie na uchwałę Nr VIII/40/2011 Rady Gminy 

Rytro z dnia 31.03.2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, 

sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

Wyrokiem z dnia 24.11.2020 r. (sygn. akt III SA/Kr 882/20) Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Krakowie skargę oddalił. 

 

2) przez Prokuraturę Rejonową w Muszynie na uchwałę Nr XXX/241/06 Rady Gminy 

Rytro z dnia 27.01.2006 r. w sprawie regulaminu odprowadzania ścieków. 

     Wyrokiem z dnia 10.11.2020r. (sygn. akt II SA/Kr 1040/20) Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały 

w zakresie §2, 6, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 30 ust.2. 

 

Ponadto Urząd Gminy Rytro złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13.05.2020 r. nr KI-411/140/20 dotyczącą 

uchwały Rady Gminy Rytro z dnia 16.03.2020 r. Nr XIV/113/20 w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań sprzyjających rozwojowi 

sportu - § 4 ust.7. Sprawa w toku postępowania. 
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W 2020 roku zostały złożone 4 petycje do Rady Gminy Rytro w sprawie: 

1. Zmiany prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej gminie miejsc gdzie 

można bezpłatnie zaparkować. 

 

Uchwałą Nr XIV/116/20 Rada Gminy Rytro uznała petycję za bezzasadną. 

 

2. Podjęcia uchwały dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed 

elektroskażeniem. 

 

Uchwałą Nr XVI/134/20 Rada Gminy Rytro uznała petycję za bezzasadną. 

 

3. Podjęcia uchwały w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze 

strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-Cov-2, że 

w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie 

koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

Petycja złożona przez 2 wnioskodawców. 

 

Uchwałą Nr XX/167/20 i Nr XX/168/20 Rada Gminy Rytro uznała petycje za 

bezzasadne. 
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W 2020 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze Centralnej Ewidencji Informacji 

o Działalności Gospodarczej, 17 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem 

działalności tychże przedsiębiorstw było budownictwo. W 2020 r. wyrejestrowano 

9 przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych 

podmiotów było budownictwo. 

 

 

Cały obszar Gminy Rytro jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego (100 %). Ponieważ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

uchwalony jest na terenie całej gminy – nie wydaje się decyzji o warunkach 

zabudowy. 

 

Na terenie Gminy Rytro funkcjonuje jeden Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 

który zapewnia podstawową opiekę zdrowotną mieszkańcom oraz osobom spoza 

terenu gminy. Liczba korzystających mieszkańców z powyższych usług to ok. 3.100 

osób. 

W 2020 roku Gmina nie realizowała programów zdrowotnych w zakresie badań 

profilaktycznych.  

Ponadto na terenie Gminy znajduje się Podstacja Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego 

oraz funkcjonuje nocna i świąteczna pomoc lekarska pod nazwą Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. J. Dietla w Krynicy Zdroju. 

W październiku udostępniono bezpłatnie miejsce parkingowe przy Urzędzie Gminy na 

Mammobus w celu przeprowadzenia badań mammograficznych dla wszystkich 

chętnych kobiet.
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Liczba i procentowy odsetek odbiorców przyłączonych do sieci:  

• Wodociągowej – brak danych (Gmina Rytro nie posiada gminnego wodociągu) 

• Kanalizacyjnej – 756 nieruchomości, co daje około 75%  

 

Gospodarka odpadami: 

• liczba mieszkańców uiszczających opłatę za odbiór odpadów – 3025 

• wysokość opłaty w okresie od 01.01.2020 do 31.03.2020 - 16 zł /za osobę/odpady 

segregowane, 35 zł/za osobę/ odpady niesegregowane 

• wysokość opłaty w okresie od 01.04.2020 do 31.12.2020 – 25 zł /za osobę/odpady 

segregowane, 60 zł/za osobę/ odpady niesegregowane 

• przychody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 831 291,38 zł; 

• odsetek odpadów poddanych recyklingowi – 56% 

• liczba dzikich wysypisk – 0 

• odsetek odpadów zebranych selektywnie – 50% 

 

W 2020 r. Gmina posiadała dwa zamieszkałe lokale, jeden w byłym ośrodku zdrowia 

o pow. 117,90 m2, drugi o pow. 39 m2 w budynku socjalnym urzędu. 
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Łączna długość dróg gminnych w Gminie Rytro wynosi 34 883 metry. Drogi 

asfaltowe stanowią 86%. Utrzymanie dróg (odśnieżanie) w 2020 roku stanowiło koszt             

w wysokości: 136 899,02 zł. 

 

Rytro jest węzłem szlaków turystycznych oraz punktem etapowym dla wędrówek 

głównym szlakiem beskidzkim z Krynicy do Króscienka. Najpoważniejsze szlaki 

turystyczne: 

1. Rytro - Kordoiwec /763/ - Niemcowa - Radziejowa /1265/ - Przehyba /1173/ 

(czerwony). 

1 a. Rytro - Kordowiec - Niemcowa (czerwony) - Piwniczna Zdrój - Pisana Hala 

(żółty). 

2. Rytro - Konieczna - Przehyba - Szczawnica (niebieski). 

3. Rytro - Makowica /949/ - Pisana Hala /1044/ - Hala Łabowska /1061/ - Runek 

/1082/ - Jaworzyna /1114/ - Krynica (czerwony). 

4. Szlak przyrodniczy im. hr. A.Stadnickiego: Rytro - Życzanów - Makowica - Wierch 

n.Kamieniem - rez. Łabowiec - rez.Uhryń - Hala Łabowska - Łabowa (biało-zielony). 

 

GMINNE SZLAKI PIESZE 

1. Rytro - Tęcza - Obłazy Ryterskie - Kordowiec (zielony). 

2. Roztoka Wielka - Pol. Pawlikówka - Pol. Jaworzyna Wielka - Pol. Skałki - Przeł. 

Żłóbki /gł. szlak beskidzki/ (żółty). 

3. Rytro (Willa Poprad) - Połom /503/ - Połom Wyżna - Kanarkówka /zielony na 

Przehybę/ (żółty). 

4. Rytro (cmentarz) - Życzanów - Podmakowica - Makowica /czerwony na Łabowską 

Halę/ (żółty). 

5. Ścieżka dydaktyczna PPK: Rytro (szkoła) - dol. Małej Roztoki - Pol. Kicora - 

Kiczora /988/ - Niemcowa (zielony). 
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GMINNE ŚCIEŻKI ROWEROWE 

1. Rytro (szkoła) - Dol. Małej Roztoki - Fugasówka - Przeł. Żłóbki (trasa trudna, ok. 

10,5 km długości, znaki niebieskie). 

2. Rytro (RyterSKI) - Połom Wyżna - Dominików - Majerka - RyterSKI (średni 

stopień trudności, długość 5,5 km, znaki niebieskie). 

3. Sucha Struga (most) - Dol. Popradu - Życzanów - Głęboki Jar - Wola Krogulecka - 

Dol. Popradu – Willa Poprad (łatwy, ok. 12 km długości, znaki czerwone). 

4. Sucha Struga (most) - Dol. Popradu - Limasy - Szczepany - Głębokie /ujęcie wody 

mineralnej/ (łatwy, długość 3 km, znaki czerwone). 

 

ŚCIEŻKI ROWEROWE PRZEBIEGAJĄCE PRZEZ GMINĘ 

1. AquaVelo – trasa: Bardejovské Kúple – Čirč 

Trasa przebiegająca przez gminę: Piwniczna-Zdrój – Rytro; Rytro – Szczawnica. 

Na trasie można zobaczyć m.in. źródło wody św. Kingi, ruiny zamku w Rytrze, 

park ekologiczny, rezerwat Baniska oraz Ośrodek Edukacji Leśnej w Roztoce 

Ryterskiej. 

2. EuroVelo – szlaki rowerowe biegnące przez całą Europę 

Trasa przebiegająca przez gminę: Muszyna – Piwniczna-Zdrój – Rytro – Stary 

Sącz – Nowy Sącz 

 

 

 


