
MIESZKAŃCY   GMINY   RYTRO 
 

Informuję, iż  XXXI Sesja Rady Gminy Rytro, odbędzie się 10 czerwca 2022r. (piątek) 

o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rytro. 

 
Proponowany porządek obrad: 
 

1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy Rytro. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XXIX Sesji i XXX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rytro. 

4. Oświadczenia radnych powiatowych. 

5. Interpelacje i zapytania.  

6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa za rok 2021 w zakresie: 

a) ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych w Gminie Rytro, 

b) porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

9. Raport o stanie Gminy: 

a) przedstawienie raportu, 

b) debata nad raportem, 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rytro wotum zaufania. 

10. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

za 2021 rok: 

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Rytro za 2021 rok, 

b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rytro w sprawie wykonania budżetu Gminy Rytro za 2021 rok, 

c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Rytro za 2021 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2021 rok Wójtowi Gminy Rytro: 

a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rytro, 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej 

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rytro za 2021 rok, 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2021 rok Wójtowi Gminy Rytro. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2022 rok i zmiany uchwały budżetowej Gminy Rytro 

na 2022 rok Nr XXVII/230/21 Rady Gminy Rytro. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/231/21 Rady Gminy Rytro w sprawie Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Rytro na lata 2022-2025. 

14. Dyskusja nad rolą turystyki w strukturze funkcjonalnej i przestrzennej Gminy Rytro – „Jak pobudzić turystykę oraz 

lokalną przedsiębiorczość i społeczność dla rozwoju sektora usług turystycznych”. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym (dz. ew. nr 346/17 

poł. w Rytrze). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym (część dz. ew. 

nr 563/53 poł. w Rytrze). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od PKP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności zabudowy położonej w miejscowości Rytro (działka nr 860/8 poł. 

w Rytrze). 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od PKP Spółki Akcyjnej w Warszawie 

nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności zabudowy położonej w miejscowości Rytro (działki nr 851/3 

i 851/5 poł. w Rytrze). 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/77/19 Rady Gminy Rytro w sprawie nabycia na podstawie umowy 

kupna-sprzedaży przez Gminę Rytro części nieruchomości gruntowej poł. w miejscowości Obłazy Ryterskie 

z przeznaczeniem na drogę gminną w miejscowości Obłazy Ryterskie (część działki ew. nr 148 i 149). 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/76/19 Rady Gminy Rytro w sprawie nieodpłatnego nabycia przez 

Gminę Rytro części nieruchomości gruntowych poł. w miejscowości Obłazy Ryterskie z przeznaczeniem na drogę 

gminną w miejscowości Obłazy Ryterskie (część działki ew. nr 150). 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na doświetlenie przejść dla pieszych w gminie 

Rytro. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie  zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach  

domowych w ramach projektów finansowanych ze środków UE w ramach RPO Woj. Małop. na lata 2014-2020. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników  oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczej 

straży pożarnej z terenu Gminy Rytro, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, 

szkoleniach lub ćwiczeniach. 

25. Wolne wnioski i oświadczenia. 

26. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Rytro 

                Tomasz Kulig 

Transmisja obrad Sesji Rady Gminy Rytro – rytro.sesja.pl 


