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w sprawie zatwierdzenia strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Mircze
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Gminy Mircze uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się strategię Rozwoju Lokalnego Gminy Mircze na lata 2008-2015
„Mircze – przyjazna gmina” stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Syntetyczne ujęcie strategii rozwoju

Członkostwo  Polski  w  Unii  Europejskiej  i  wynikający  z  tego 
długofalowy system programowania rozwoju lokalnego i regionalnego 
nakłada  na  administrację  publiczną,  rządowa  i  samorządową, 
obowiązek prowadzenia systematycznych prac planistycznych w celu 
programowania  swoich  działań  w  obszarze  rozwoju  społeczno  – 
gospodarczego oraz zarządzania procesami inwestycyjnymi. 
Istnieje  także  potrzeba  doskonalenia  metodologii  procesów 
planistycznych.  Z  uwagi  na  konieczność  posiadania  precyzyjnych 
dokumentów  programowych  o  różnych  horyzontach  czasowych 
i planistycznych oraz różnym zasięgu terytorialnym.     
Strategia jest  całościową koncepcją rozwoju gminy w tym wypadku 
gminy wiejskiej. Jej istota polega na wyborze długoterminowych celów 
głównych i celów pośrednich oraz wyznaczenie metod ich osiągania, 
w  tym  zasobów  niezbędnych  dla  zrealizowania  tych  celów, 
w określonych  warunkach,  przy  danych  ograniczeniach  oraz 
w ramach przyjętego horyzontu czasowego.
Strategia rozwoju  lokalnego jest koncepcją działania zmierzającego 
do jego zrównoważonego i długotrwałego rozwoju, przedstawioną w 
formie zwartego dokumentu determinującego osiąganie zamierzonych 
celów.  Składa  się  z  diagnozy  stanu  istniejącego,  analizy  SWOT – 
mocnych  i  słabych  stron,  szans  i  zagrożeń,  misji,  wizji,  celów 
strategicznych  i  celów  pośrednich,  mechanizmu  monitorowania 
realizacji i korygowania wdrażania strategii.
Strategia rozwoju w zasadzie nie jest dokumentem zamkniętym ani 
w sensie  merytorycznym  ani  czasowym.  Strategiczne  planowanie 
rozwoju  jest  rozumiane  jako  proces  powtarzalny  i  interakcyjny: 
ponieważ  nie  da  się  z  góry  przewidzieć  wszystkich  parametrów 
determinujących realizacje strategii - konieczna jest stała weryfikacja 
przyjętych założeń, celów rozwoju i sposobów ich osiągania, a także 
dostosowywanie  przedsięwzięć  do  realnych  możliwości 
w zmieniającej się rzeczywistości. Strategia powinna być traktowana 
nie  jako  jednorazowo  opracowany  końcowy  dokument,  ale  jako 
podstawa  do  stałego  kreowania,  programowania  i  monitorowania 
rozwoju.

Czemu służy  misja  i  jaka  jest  jej  rola  w  rozwoju  gminy?  Obecnie 
większość  jednostek  samorządowych,  czy  organizacji  w  Stanach 

5



Zjednoczonych  i  Europie  Zachodniej  ma  formalnie  sformułowaną 
Misję  (tzw.  Deklarację  Misji),  należy  jednak  wyraźnie  odróżnić  fakt 
posiadania  takiego  dokumentu  od  samej  misji  czy  jej  poczucia. 
Utożsamienie się z misją jest  istotne,  jeśli  członkowie społeczności 
lokalnej mają wierzyć w ukierunkowany rozwój swojej gminy, muszą 
mieć poczucie, że ich gmina istnieje po to, żeby coś osiągnąć.

Koncepcja  Misji,  jej  poczucia  i  utożsamienia,  dotyczy 
wszystkich  aspektów,  kierunków  rozwoju  gmin.  Gdy  członkowie 
społeczności  lokalnej  czy  pracownicy  rozumieją  i  wierzą  w  jasno 
sprecyzowane  cele  strategii  rozwoju  organizacji  czy  jednostki 
samorządowej,  widzą  jak  inni  wnoszą  swój  wkład  w  jego  wzrost, 
przynosi to duży efekt motywacyjny.

Dobrze  sformułowana  Misja  powinna  zawierać  wszystkie  z  niżej 
przedstawionych elementów:
1. Cel - po co istniejemy, sens naszego istnienia,
2. Strategia - domeny działalności, obszary naszego działania, 

pozycje jakie chcemy zajmować oraz przewagi konkurencyjne 
jakie posiadamy (w czym jesteśmy lepsi od otoczenia),

3. Wartości -  w co wierzymy, popieramy,
4. Standardy zachowań - polityka i schematy zachowań 

organizacyjnych.

Podstawową przesłanką rozwoju regionów i  społeczności  lokalnych 
jest zmiana ustrojowa, która dokonała się w Polsce na przełomie lat 
80. i  90. wprowadzając gospodarkę rynkową i demokratyczny ustrój 
polityczny.  Rynek  uwalnia  przedsiębiorczość  i  stwarza  podstawy 
racjonalnego  gospodarowania  posiadanymi  zasobami.  Demokracja 
otwiera  pole  aktywności  i  zaangażowania  obywateli,  odbudowania 
więzi społecznych w społecznościach lokalnych i na poziomie regionu. 
Jednak  te  dwie  fundamentalne  zmiany  ustrojowe  nie  gwarantują 
jeszcze pełnego sukcesu społecznościom lokalnym i regionom. 
W systemie gospodarki rynkowej ujawniają się wyraźnie historyczne 
uwarunkowania, które wielu społecznościom lokalnym i regionom nie 
pozwalają rozwijać się równie szybko jak innym, negatywnie wpływają 
na  ich  konkurencyjność  gospodarczą,  ujawniają  ich  niewielką 
atrakcyjność  jako  miejsca  lokowania  inwestycji.  Od  kilku  lat 
dostrzegamy  w  Polsce  postępujące  zróżnicowanie  przestrzenne 
w wielu wymiarach: kondycji gospodarki, poziomu inwestycji, struktury 
zawodowej  i  gałęziowej  zatrudnionych,  poziomu  bezrobocia,  stanu 
środowiska  przyrodniczego  itd.  Prowadzenie  świadomej  polityki 
rozwoju  regionalnego  i  lokalnego  jest  w  tych  warunkach 
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koniecznością. Realizacji świadomych planów polityki służy dokument 
programowy jakim jest strategia rozwoju lokalnego.

Punktem  wyjścia  do  formułowania  strategii  jest  pozycja 
strategiczna  społeczności  lokalnej,  wyznaczona  przez  czynniki 
zewnętrzne  (otoczenie)  i  wewnętrzne  (społeczność).  Pozycja 
strategiczna jest podsumowaniem rzetelnie przeprowadzonej analizy 
strategicznej  i  jednoznacznie  określa  przyszłe  możliwości  działania 
społeczności lokalnej. Pozwala zakwalifikować społeczność do jednej 
z trzech kategorii:  rozwojowej,  nierozwojowej lub o zróżnicowanych 
możliwościach rozwoju. 

Analiza strategiczna może być realizowana metodą analityczną lub 
syntetyczną.  Metoda  analityczna  polega  na  niezależnej  ocenie 
poszczególnych  składników  otoczenia  i  zasobów  endogenicznych 
społeczności  lokalnej,  a  więc  na  analizie  mikro  i  makrootoczenia, 
a dalej  na  analizie  samej  społeczności.  Syntetyzacja  ocen 
poszczególnych, elementarnych składników otoczenia oraz zasobów 
naszej społeczności następuje w umysłach strategów opracowujących 
strategię,  a  jej  metoda  jest  pochodną  wiedzy  oraz  doświadczenia 
decydentów.  Zwykle  wydzielenie  tych  elementów  następuje 
w kategoriach  szans  i  zagrożeń  (otoczenie),  jak  również  mocnych 
i słabych stron (dla organizacji). 

Rozwój lokalny i regionalny to rozwój pewnej wspólnoty społecznej – 
choć  jest  to  zjawisko  zidentyfikowane  terytorialnie  –  jego 
ukierunkowanie będzie zawsze zbieżne z wartościami wyznawanymi 
przez daną społeczność.  Dlatego tak istotny jest  społeczny proces 
budowy planów na przyszłość.

Rozwój  lokalny  musi  odbywać  się  w  demokratycznym  procesie  – 
każdy człowiek, każda grupa interesu ma prawo wyartykułować swoje 
interesy  i  obawy  z  gwarancją  rozważenia  problemu  przez  osoby 
odpowiedzialne.
Wszystkie  działania  winny  odbywać  się  w  oparciu  o  działania 
partnerskie  –  zmiana  relacji  z  siłowych  na  uzupełniające  się,  być 
partnerem  tzn.  mieć  realny  wpływ  na  decyzję  i  jej  realizację,  być 
współodpowiedzialnym za decyzję, żadna siła partnerska nie jest siłą 
dominującą, warunkiem udanego partnerstwa jest minimalny poziom 
zaufania partnerów do siebie nawzajem.

Wypracowana w niniejszej Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Mircze 
na lata 2008 - 2015 pożądaną wizją rozwoju gminy jest zapewnienie 
wykorzystania wszystkich istniejących zasobów endogenicznych dla 
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stworzenia  warunków  rozwoju  i  postępu  społeczno-gospodarczego 
jego  mieszkańców  umożliwiający  wysoki  standard  zamieszkiwania 
i życia,  wszechstronny  rozwój  cywilizacyjny,  zapewnienie 
samorządowej  społeczności  mieszkańców  gminy  możliwości  życia 
w warunkach  ekologicznie  czystego  otoczenia,  stworzenie 
korzystnego  klimatu  do  rozwoju  przedsiębiorczości,  wykorzystanie 
walorów  turystycznych  i  dziedzictwa  kulturowego,  stworzenie 
atrakcyjnych  warunków  dla  inwestorów  zewnętrznych,  a także 
zbudowanie  zamożnego,  świadomego,  wykształconego 
społeczeństwa  obywatelskiego,  aktywnego  we  współdziałaniu 
z partnerami w kraju i zagranicą, które zapewni atrakcyjną przyszłość 
swojej wykształconej  młodzieży,  a  także  zapewnienie 
wielofunkcyjnego, zrównoważonego i trwałego rozwoju gminy.
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Rozdział 1. WPROWADZENIE 

1.1 Przesłanki aktualizacji strategii 
Dokumenty programowe o charakterze strategicznym z natury 

swojej  muszą  funkcjonować  w  długim  horyzoncie  czasowym. 
W przypadku niniejszej  strategii  jest  to  okres 8 lat.  W nieunikniony 
sposób w tak długim horyzoncie czasowym zajdzie wiele, w tym także 
nieoczekiwanych zmian w rozwoju społeczno – gospodarczym gminy 
Mircze,  a  także  w  jego  endogenicznym  potencjale  rozwojowym, 
zmiany  zajdą  także  w  otoczeniu  bliższym  i  dalszym  społeczności 
lokalnej gminy Mircze. 

Dlatego też należy mieć świadomość okresowej konieczności 
aktualizacji,  zmian  i  rewizji  Strategii  Rozwoju  Lokalnego  Gminy 
Mircze. Przesłanki jakie decydują o podjęciu aktualizacji strategii są 
wielorakie. W pierwszym rzędzie mamy przyczyny techniczne wynikłe 
z procesu realizacji i monitoringu strategii. Monitoring (patrz Rozdział 
8 System monitoringu realizacji strategii) z istoty swojej musi wywołać 
zjawisko  „sprzężenia  zwrotnego”  czyli  przełożenia  wyników 
monitoringu realizacji  strategii  na  jej  przegląd  i  ewentualną  rewizję 
bądź aktualizację z  uwagi  na zjawiska jakie  wystąpiły  w trakcie  jej 
realizacji.  Druga możliwość to  istotne  zmiany,  które  mogą  zajść  w 
przyszłości  w  otoczeniu  czy  to  bliższym czy  dalszym społeczności 
gminy  Mircze.  Mogą  to  być  zmiany  o  charakterze 
makroekonomicznym związane z kondycją całej polskiej gospodarki, 
mogą to być zmiany o charakterze polityczno – gospodarczym, mogą 
w końcu być to także zmiany o charakterze regionalnym dotyczące 
roli  i  pozycji  społeczno – gospodarczej  województwa lubelskiego w 
kraju.  Nie  mniej  ważnym powodem zmian  mogą  być  zmiany  jakie 
zachodzą  w  samej  społeczności  lokalnej  na  przestrzeni  lat 
szczególnie  w  zakresie  rozwoju  lub  spadku  endogenicznego 
potencjału rozwojowego społeczności lub też wzrostu lub spadku jej 
konkurencyjności. W końcu istotną przesłanką do aktualizacji strategii 
mogą być zmiany w programach operacyjnych w nowych okresach 
programowania, zmiany reguł aplikowania  o środki Unii Europejskiej 
co wymusi wprowadzenie zmian  i aktualizacji tekstu strategii.

W  każdym  z  wyżej  opisanych  przypadków  zmiany 
dokonywane  będą  na  wniosek  Komitetu  (Zespołu)  Monitorującego, 
a przyjmowane i wprowadzane  w drodze uchwały Rady Gminy.     
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1.2  Metodologia prac nad strategią 

Prace nad Strategią Rozwoju Lokalnego Gminy Mircze prowadzone 
były według poniższego schematu metodologicznego:

1

KONSULTACJE 
ŚRODOWISKOWE

Delficka wersja analizy 
SWOT

Analiza i diagnoza z 
danych

Ostateczna wersja analizy 
SWOT

Analizy sektorowe

Gromadzenie danych 
źródłowych



 

Opracowanie i skonsultowanie 
MISJI społeczności lokalnej 

Ustalenie celów w 
poszczególnych obszarach 

strategicznych
 (z uwzględnieniem wyników 

warsztatów)

1

Opracowanie wersji „0” 
strategii

i ostateczne konsultacje 
z Radą Gminy 

Opracowanie wersji końcowej
dokumentu



Wykorzystana metodologia analiz szczegółowych
do diagnozy sytuacji i planowania rozwoju społeczności lokalnej

Metoda planowania i analizy strategicznej

Analizy  sektorowe  do  strategii  rozwoju  gminy  dokonywane  były 
z wykorzystaniem  możliwie  najbardziej  aktualnych  danych 
statystycznych  dostępnych  czy  to  za  pośrednictwem  Urzędu 
Statystycznego czy też gminy Mircze i województwa lubelskiego oraz 
opinie  z ankiet rozprowadzonych w różnych środowiskach.

Metodologia analizy TOWS/SWOT

Adaptowana z teorii analizy strategicznej przedsiębiorstw do analizy 
społeczności  lokalnych  i  regionalnych  przez  Bank  Światowy  służy 
ocenie  mocnych  i  słabych  stron  społeczności  lokalnej  oraz  szans 
i zagrożeń  w  jej  otoczeniu.  W  przypadku  niniejszej  strategii 
wykonywana była tzw. metodą społeczną przy udziale mieszkańców 
w trakcie warsztatów, w których wzięli udział przedstawiciele różnych 
środowisk.
Mocne  i  słabe  strony,  są  wyrazem  endogenicznego  potencjału 
społeczności lokalne natomiast szanse i zagrożenia dotyczą zjawisk w 
otoczeniu społeczności, na które nie ma ona praktycznie wpływu.
Mocne  i  słabe  strony  są  wynikiem  analizy  aktualnej  sytuacji 
społeczności,  podczas  gdy  szanse  i  zagrożenia  odnoszą  się  do 
zjawisk jakie wystąpią w przyszłości.

Metodologia GOPP (Goal Oriented Project Planning)

Metodologia  ta,  również  wylansowana  przez  projekty  Banku 
Światowego  służy  identyfikacji  podstawowych  problemów 
społeczności lokalnej, budowie tzw. „drzewa problemów”, a następnie 
wygenerowaniu podstawowych celów dla społeczności (tzw. „drzewo 
celów”).  Wykonywana  jest  tzw.  metodą  społeczną  przy  udziale 
mieszkańców  w  trakcie  warsztatów,  w  których  biorą  udział 
przedstawiciele różnych środowisk.
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Metodologia  GOPP  pozwala  dokonać  analizy  problemów 
rozwojowych społeczności lokalnej. Pozwala ona również na ustalenie 
hierarchii tych celów, co jest istotne następnie przy ich rozwiązywaniu. 
Można w ten sposób uniknąć nieprzemyślanej koncentracji działań na 
zjawiskach, które są jedynie skutkiem, a nie przyczyną problemów. 
Pozwala również ustalić tzw. wąskie gardła, czyli problemy kluczowe 
dla danego obszaru działania.
Schematycznie  można  to  zjawisko  przedstawić  w  następujący 
sposób:

Problem 3

Problem 5
Problem 4

Wąskie gardło

Problem 2

Problem 1
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Zastosowana metodologia wykonania części planistycznej 
strategii

Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard)
Ta  opracowana  w  latach  dziewięćdziesiątych  na  Uniwersytecie 
Harvard  metodologia  planowania  strategicznego  służy  określeniu 
celów  strategicznych  w  obszarach  różnych  perspektyw  czterech 
zasadniczych  priorytetów  społeczności  lokalnej:  klienta  (czyli 
mieszkańca),  finansowej,  procesów  wewnętrznych  funkcjonowania 
wspólnoty samorządowej oraz perspektywy innowacji, nauki i rozwoju. 
W każdym obszarze  strategicznym i  dla  każdego  celu  określa  się 
mierniki rezultatu co zapewnia mierzalność celów, a następnie służy 
do monitoringu i oceny realizacji strategii.
Metodologia  planowania  strategicznego  wg  Strategicznej  Karty 
Wyników stosowana jest z powodzeniem przez liczne samorządy na 
świecie, do najbardziej znanych przykładów należą stosujące ją już od 
połowy lat 90-tych gminy Charlotte, Płn. Karolina w USA czy Brisbane 
w Australii.
W przypadku niniejszej  Strategii  Rozwoju Lokalnego Gminy Mircze 
zastosowano mierniki rezultatu, które podano w formie tabelarycznej 
w Załączniku nr 1 Wartości Realne (Wr) wskaźników statystycznych 
(patrz  także  rozdział  Monitoring  Realizacji  Strategii  –  Mierniki  na 
poziomie strategii).
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Rozdział 2. OPIS SYTUACJI ZASTANEJ

2.2 Informacja  ogólna
Gmina  Mircze  położona  jest  w  południowo-wschodniej  części 
województwa lubelskiego w powiecie hrubieszowskim.
Graniczy z gminami:

• od północy - z gminą Hrubieszów 
• od  zachodu  -  z  gminą  Werbkowice  i  Tyszowce  (powiat 

Tomaszów Lubelski) 
• od  południa  -  z  gminą  Łaszczów  i  gminą  Telatyn  (powiat 

Tomaszów Lubelski) 
• od  wschodu  -  z  gminą  Dołhobyczów  i  przez  rzekę  Bug  z 

Ukrainą.
Siedziba  władz  gminnego  samorządu  terytorialnego  w  Mirczu 

połączona  jest  dogodnymi  szlakami  komunikacyjnymi  z  siedzibą 
powiatu i większymi ośrodkami miejskimi regionu. Oddalona jest od 
miasta wojewódzkiego - Lublina o około 130 km, od Hrubieszowa - 
miasta powiatowego o około 18 km, od Zamościa o około 55 km, od 
Tomaszowa Lubelskiego o około 40 km.  Z  Ukrainą ma połączenie 
poza  swoimi  granicami  w  Hrebennem  -  o  znaczeniu 
międzynarodowym oddalonym o około 65 km, w Zosinie - o znaczeniu 
międzypaństwowym  o  około  38  km  i  w  Uśmierzu  -  o  znaczeniu 
lokalnym o  około  15  km.  Gmina  Mircze  jest  jedną z  największych 
obszarowo jednostek administracyjnych w województwie. Powiązania 
przyrodnicze  gminy  z  otoczeniem  wynikają  z:  położenia 
geograficznego  w  obrębie  dwu  mezoregionów  -  Kotliny 
Hrubieszowskiej oraz Grzędy Sokalskiej, należących do makroregionu 
Wyżyny  Wołyńskiej  przechodzącej  dalej  na  tereny  Ukrainy,   jak 
również przebiegu przez gminę korytarza ekologicznego rzeki  Bug, 
występowania  wysokiej  jakości  gleb  na  całym  obszarze  gminy, 
będących  podstawą  włączenia   w granice  przestrzennej  jednostki 
strukturalnej  Zamojsko-Sandomierskiej  o  wysokim  potencjale 
produkcji  żywności,  wyodrębnionej w ramach krajowych programów 
przestrzennych.
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Jednostka terytorialna: Gmina 
Mircze

Lata: 2006
Kategoria: PODZIAŁ TERYTORIALNY
Zakres danych: OGÓŁEM

 J. m. 2006
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY, SIEĆ OSADNICZA
  Powierzchnia
    ogółem ha 23 488
    ogółem km2 235
  Sołectwa
    ogółem jed. 29
  Miejscowości
    miejscowości jed. 30
    miejscowości wiejskie jed. 30

2.2 Historia i zabytki

Miejscowość Mircze pojawia się na kartach historii na początku XV 
w.  Wieś,  leżąca wówczas  powiecie  bełskim została  po roku 1413 
została  odebrana  miejscowym  książętom  za  nie  złożenie  hołdu 
królowi  Władysławowi Jagielle i  zwrócona im dopiero w roku 1430. 
Przed  rokiem  1445  wieś  znalazła  się  w  posiadaniu  Wojciecha 
z Gostomi  z Ziemi Rawskiej,  a  następnie podkomorzego bełskiego 
Gotarda z Mirczewa, w roku 1531 wieś Mircze należała do katolickiej 
parafii w Nabrożu. Kolejnymi jej dziedzicami byli:

• w roku 1581 Andrzej, 
• w 1713 cześnik lubelski Jan Mirecki, 
• w 1782 Franciszek Salezy Mirecki, 
• od roku 1826 wieś należała do rodu Rulikowskich, 
• w 1905 jej właścicielem był Kazimierz Rulikowski. 

W roku 1564 wieś Mircze zajmowała 6 łanów, czyli 100,8 ha gruntów 
ornych.  W początkach drugiej ćwierci wieku XIX liczyła 121 domów 
i 868  mieszkańców,  zaś  w  okresie  międzywojennym  Mircze  było 
największą  wsią  powiatu  hrubieszowskiego.  Według  spisu 
powszechnego z 1921 roku, w 250 domach zamieszkiwało w Mirczu 
1.404 mieszkańców, wśród których było 77 Żydów i 401 Ukraińców. 
Do  roku  1932  Mircze  było  siedzibą  gminy;  po  reformie 
administracyjnej  funkcję  tę  przejęło  Miętkie.  Podczas  II  wojny 
światowej  miejscowa  ludność  pochodzenia  polskiego  była 
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terroryzowana przez nacjonalistów ukraińskich.  W styczniu i  marcu 
1943 roku część polskiej  ludności  Mircza została wysiedlona przez 
hitlerowców, którzy opuszczone gospodarstwa zasiedlili Ukraińcami. 
Spośród  miejscowości  leżących  na  terenie  gminy  Mircze,  na 
szczególną uwagę zasługuje  Kryłów, do 1869 roku miasto.  Kryłów 
jest  położony  nad  Bugiem  16  kilometrów  na  południe  od  miasta 
powiatowego Hrubieszowa. Początki osadnictwa sięgają X wieku, na 
wyspie  istniał  gród,  który  był  zapewne  jednym  z  Grodów 
Czerwieńskich. Prawa miejskie Kryłów otrzymał około 1523 roku (w 
tym roku wymienia się Kryłów jako miasto),  a stracił  w 1869 roku. 
Najludniejszy był na początku XX wieku, mieszkało w nim około 3000 
ludzi  (Polaków,  Żydów  i  Ukraińców).  I wojna  światowa  zatrzymała 
szybki  rozwój  miasta.  Przed  II  wojną  światową  liczył  2500 
mieszkańców, w roku 1943 - 1500 , a po wojnie jedynie 300 osób, 
w drugiej połowie XX wieku Kryłów liczył najwięcej 600 mieszkańców. 
Dzisiaj  liczy  około  400  osób  (wliczając  do  liczby  ludności  wieś 
Prehoryłe, która była zaliczana jako przedmieście Kryłowa).

Ważniejsze zabytki znajdujące się na terenie Gminy Mircze

1. Kopiec ziemny – kurhan – stanowisko archeologiczne nr 
21/139/89-95.
Pojedynczy kurhan w Kryłowie Kolonii jest jednym z nielicznych 
stosunkowo dobrze zachowanych pradziejowych obiektów tego 
typu  na  terenie  kotliny  hrubieszowskiej.  Nasyp  kopca  przez 
wiele lat był w granicach uprawy rolnej, mimo to jego wysokość 
sięga 1,5 m i średnica 20 m. Kurhan ten najprawdopodobniej 
kryje  pochówki  kultury  ceramiki  sznurowej  z  okresu  neolitu. 
Obiekt ten jest ważnym elementem dziedzictwa kulturowego.

2. Kościół parafialny p.w Narodzenia NMP, Dzwonnica,
Drzewostan  w okolicy ogrodzenia, 3 kapliczki w narożach.
Parafia  w  Kryłowie  istniała  już  w  XV  wieku  należy  do 
najstarszych  na  tych  terenach.  Obecny  kościół  wzniesiono 
z fundacji  Anieli  Chrzanowskiej  jako  piąty  w  tym  miejscu. 
Poprzednie powstały kolejno w XV w. 1637, 1695 i 1754 r. jako 
kościoły  drewniane.  Architektura  kościoła  szczególnie 
wewnątrz  wykorzystuje  formy  charakterystyczne  dla 
popularnego wówczas neogotyku.

3. Fragment  ogrodzenia  klasztoru  reformatów,  Pozostałość 
ogrodu klasztornego reformatów w Kryłowie.
Kościół i klasztor księży reformatów istniał w Kryłowie w latach 
1757 – 1808,  z nadania ówczesnego właściciela miasteczka 
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pułkownika  Iżewskiego.  Pozostałością  zespołu  jest  obecnie 
klasztorny ogród, otoczony murem ceglanym. Jest on jednym 
z nielicznych ogrodów klasztornych zachowanych w granicach 
historycznych. 

4. Pozostałości bastei zamkowej  
Zamczysko  w  Kryłowie  położone  na  gruntach  gromadzkich, 
datowane na okres średniowieczny, będące jednym z punktów 
osadniczych  Lubelszczyzny  z  tego  okresu.  Zamek 
przekształcony został  w XVI wieku i  umocniony murowanymi 
fortyfikacjami,  z  których  zachował  się  narys  obwodu  i  ruiny 
bastei.  Całość  stanowi  rzadki  i  szczególnie  cenny  przykład 
zamku nawodnego na planie trójkąta. 

5. Brama z domkiem odźwiernego, park dworski.
Park  w  Kryłowie  jest  częścią  byłego  dworskiego  parku 
krajobrazowego i jego resztką dawnego założenia, przedstawia 
dużą wartość w kompozycji  przestrzennej osady. Zachowana 
brama wjazdowa wraz z domkiem odźwiernego jest  jedynym 
tego  rodzaju  obiektem na  terenie  województw  i  stąd  też  jej 
szczególne znaczenie dla historii  rozwoju założeń parkowych 
na tym terenie. 

6. Cmentarz grzebalny, kaplica, nagrobki i drzewostan.
Cmentarz,  obecnie  wyznania  rzymsko-katolickiego  (dawniej 
greko-katolickiego  i prawosławnego) założony został w I poł. 
XIX w. Główny element planistyczny stanowi aleja, na osi której 
umieszczono  kaplicę  mur.(1855-59)  i  kopiec  ziemny 
z żeliwnym nagrobkiem (1837) Drzewostan cmentarny składa 
się   w przeważającej  części  z  modrzewi,  świerków  i  brzóz, 
rośnie  wzdłuż alejek oraz towarzyszy grobom. 

7. Dzwonnica w Kryłowie.  
Dzwonnica  usytuowana  w  narożu  północno  –  zachodnim 
ogrodzenia.  Murowana,  otynkowana,  dwukondygnacyjna  na 
rzucie wydłużonego prostokąta, kryta dachem dwuspadowym 
( pokryta  blachą)  z  sygnaturką.  Pierwsza  kondygnacja  nieco 
szersza  od  drugiej.  W  bocznych  elewacjach  symetrycznie 
ukształtowane  nisze  zamknięte  potrójnymi  arkadiami 
w krótszych i  poczwórnymi w dłuższych bokach. W pierwszej 
kondygnacji  elewacji  frontowej  krótszej  otwór  wejściowy 
zamknięty  półkoliście,  elewacji  bocznych  od  strony  placu 
kościelnego  jeden  prostokątny  otwór  okienny  zamknięty 
półkoliście.  W  kondygnacji  drugiej  w  krótszych  ścianach 
szczytowych  po  jednym  dużym  otworze  okiennym  (  stojący 
prostokąt  zamknięty  półkoliście).  W  ścianach  dłuższych   
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elewacje boczne), po jednym półkolistym otworze okiennym na 
wysokości  zwieńczeń  otworów  okiennych  w  ścianach 
szczytowych. Zwieńczenia wszystkich otworów okiennych ujęte 
gzymsem obiegającym dookoła drugą kondygnację dzwonnicy. 
Wzniesiona w 1860 roku.

8. Urząd  Gminy  w  Mirczu  –  drewniany.  Szkoła  -  obecnie 
mieszkanie -budynek drewniany. Dawny areszt gminny  w 
Mirczu – drewniany
Budynki drewniane parterowe zostały wniesione w końcu XIX 
w., są  zabytkami  architektury  wiejskiej  i  stanowią  przykład 
kształtowania  się  dziewiętnastowiecznego  gminnego  ośrodka 
użyteczności publicznej. Budynki  urzędu  i  aresztu  były 
wzniesione  w  końcu  XIX  wieku  według  typowych  projektów 
wypracowanych  zapewne  przez   architekta  powiatowego 
w Hrubieszowie.  Obydwa  budynki  uległy  stosunkowo 
niewielkim  zmianom,  przede  wszystkim  w  przedziałach 
wewnętrznych.  Budynek  dawnego  aresztu  gminnego  jest 
obiektem unikalnym w tego rodzaju budownictwie.

9.  Kościół  murowany  wraz  z  cmentarzem  przykościelnym 
z drzewostanem.
 Dawna cerkiew parafialna  greko-  katolicka  p.w.  Opieki  N.P. 
Marii w Modryniu wraz z drzewostanem w granicach cmentarza 
pocerkiewnego,  wzniesiona  została  w  1740  r.  z  Fundacji 
Rozalii  Wilgi.  Murowana  na  planie  kwadranta  z  węższym 
prezbiterium i prostokątna kruchtą od zachodu, nadbudowaną 
czworoboczną  wieżą  drewnianą  konstrukcji  słupowo  – 
ramowej,  oraz  z  klasycystycznym  grobowcem  rodziny 
Kuźmińskich z 1828 r.  Od południa wnętrze świątyni nakryte 
pozornym  sklepieniem,  a  elewacje  zewnętrzne  urozmaicone 
ramowymi podziałami - jako cenny przykład budowli sakralnej, 
której  indywidualny  kształt  nadany  został  dzięki  połączeniu 
barokowej  szaty  zewnętrznej  z  elementami  tradycyjnego 
budownictwa drewnianego,  wraz z otaczającym drzewostanem 
tworzy  to  malowniczą  całość,  stanowiącą  ciekawy  akcent 
w miejscowym pejzażu.

10. Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Modryniu.
Cmentarz  pochodzi  z  okresu  I  wojny  światowej,  obecnie 
nieczynny. Na cmentarzu nie zachowały się mogiły ziemne ani 
nagrobki.   W latach  90  –  tych  została  wykonana  renowacja 
cmentarza  poprzez  wykonanie  ogrodzenia  z  przęseł 
metalowych, odnowiono rów wokół cmentarza  i obsiano trawą. 
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11. Park Dworski w Szychowicach.
Park  dworski  powstał  w II  połowie  XVIII  wieku.  Z  regularnej 
kompozycji  zachowały  się:  ślad  parteru  ogrodowego  na  osi  
nieistniejącego już dworu, aleje, altany lipowe i jesionowe oraz 
syngiel tonowe drzewa pomnikowe.

12. Dawna cerkiew prawosławna obecnie Kościół parafialny w 
Wiszniowie  oraz  cmentarz przykościelny z drzewostanem.
Cerkiew wkrótce po wybudowaniu zamieniono na prawosławną 
i następnie po częściowej przebudowie w 1922 r. erygowano 
na  kościół  rzymsko-  katolicki.  Należy  do  grupy  cerkwi 
powstałych  w  ostatnich  latach  przed  kasatą  unii,  którym 
zaczęto  nadawać  obce  na  tych  terenach  ukształtowanie 
i zdobnictwo charakterystyczne dla architektury rosyjskiej.

13. Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Radostowie.
Cmentarz  pochodzi  z  I  wojny  światowej.  Występują  na  nim 
ślady  mogił  zbiorowych  oraz  kurhan.  Cmentarz  ma  kształt 
wydłużonego czworoboku o powierzchni 0.4 ha. Na cmentarzu 
znajduje  się  8  mogił  zbiorowych  i  36  indywidualnych. 
Na szczycie  kopca  stoi  krzyż  betonowy  o  wysokości  4,3  m. 
pierwotnie na krzyżu wisiał drewniany wizerunek Chrystusa, po 
uszkodzenia   krzyża  rzeźbę  Chrystusa  przeniesiono  do 
Wiśniowieckigo  kościoła.  Na  cmentarzu  pochowani  są 
żołnierze polegli w walkach wojsk austriackich i rosyjskich oraz 
poległa   miejscowa  ludność.  Brak  śladów  zarysów  mogił. 
Cmentarz porasta trawa i inne rośliny zielone.  

14. Figura kamienna NMP w Radostowie  
Prawdopodobnie powstała pod koniec XVIII w. W 1994 r. były 
przeprowadzone  prace  zabezpieczające  przed  zniszczeniem 
wzmocniono tynki i postument. 

15. Kościół  parafialny,  dzwonnica,  cmentarz  przykościelny 
z drzewostanem w Mirczu.
Dawna  cerkiew  greko-katolicka  p.w.  ss.  Kosmy  i  Damiana 
obecnie kościół parafialny p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w 
Mirczu, murowany wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome, 
murowaną dzwonnicę oraz drzewostan w granicach ogrodzenia 
cmentarza  kościelnego,  występuje  jako  przykład  architektury 
sakralnej z pierwszej ćwierci XIX  wieku.

16. Figura św. Jana Nepomucena w Kryłowie
Naprzeciw  bramy  muru  ogrodzenia  zespołu  reformackiego 
usytuowana  jest  piękna  rokokowa  figura  św.  Jana 
Nepomucena  umieszczona  na  wysokim  cokole  ozdobionym 
ornamentami  z  wlotowymi  spływami.  Figura  pochodzi 
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najprawdopodobniej  z  okresu  budowy  kościoła  i  klasztoru 
Reformatów z około 1768 roku.

17. Plebania drewniana w Kryłowie  
Za ogrodzeniem kościelnym położona jest posesja plebańska, 
na której wzniesiono w miejsce poprzedniej (w latach 1919 – 
1931) nową plebanię o charakterze dworkowym.

18. Młyn motorowy w Kryłowie
Młyn motorowy pochodzi z 1911 roku. Jest on murowany, 3 – 
kondygnacyjny.  W dalszym ciągu działający. 

19. Figura św. Mikołaja z wilkiem kamiennym
Położona jest w Koloni Kryłów. Zachowała się kamienna figura 
św.  Mikołaja  z  wilkiem,  ustawiona  obok  źródła  z  wodą 
uchodzącą  za  lecznicą.  Figura  jest  niezwykle  oryginalna  i 
jedyna  tego  rodzaju  przedstawia  św.  biskupa  naturalnej 
wielkości,  ustawionego na kilkustopniowym cokole,  zaś obok 
na  oddzielnych  cokołach  umieszczone  są  z  jednej  strony 
siedzący wilk, z drugiej kosz z kilkoma bochenkami chleba.

20. Cmentarz prawosławny w Miętkim.
Cmentarz leży 40 m od drogi z Adeliny do Mircza, za kaplicą 
rzymsko  -  katolicką.  Czynny  był  do  II  wojny  światowej. 
Zachowało  się  kilkanaście  nagrobków  kamiennych 
i betonowych  sprzed  1945  roku  oraz  drewniane  krzyże. 
Wyróżnione są mogiły: czternastu nieznanych żołnierzy Wojska 
Polskiego  poległych  w  1939  r.,  sanitariuszki  poległej  we 
wrześniu  1939  roku  oraz  Agnieszki  i  Michała  Brynów 
zamordowanych w 1945 r. przez bandy UPA.

21. Dom młynarza w Mirczu
Położony jest w odległości 25 m. od młyna. Został wzniesiony 
na  początku  lat  20  –  tych.  Pierwszym  właścicielem  był 
Brzozowski  Jan  po  jego  śmierci  pod  koniec  lat  70  –  tych 
przeszedł na własność Tadeusza Panasa .Obecnie zakupiony 
przez Witkowskiego. 
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2.3  Uwarunkowania środowiska przyrodniczego

Położenie i ukształtowanie terenu
Gmina  Mircze  położona  jest  na  obszarze  dwóch  jednostek 

fizyczno  -  geograficznych:  Kotliny  Hrubieszowskiej  i  Grzędy 
Sokalskiej,  które  należą  do  Wyżyny  Wołyńskiej.  Zasadniczą  część 
Gminy leżącą na obszarze Kotliny Hrubieszowskiej stanowi równina 
denudacyjna,  która  wytworzyła  się  na  mało  odpornych 
górnokredowych skałach krasowiejących.  Głównymi  formami  terenu 
są  faliste  równiny  denudacyjne  i  wznoszące  się  nad  nimi  kilku  – 
kilkunastometrowej wysokości garby zbudowane z bardziej odpornych 
skał. Rzędne terenu w obrębie równin zawierają się pomiędzy 200,0 
a 210,0 m n. p. m., natomiast w obrębie garbów przekraczają 230,0 m 
n. p. m. Deniwelacje terenu wynoszą 10,0 – 30,0 m. Na całym terenie 
Kotliny  Hrubieszowskiej  występują  formy  krasowe  takie  jak 
pojedyncze  zagłębienia  (werteby)  lub  zagłębienia  złożone  z  wielu 
wertebów  (uwały  i  doliny  krasowe).  Najbardziej  wyraźne  formy 
występują w północnej i północno – zachodniej części Gminy, gdzie 
osady  kredowe  odsłaniają  się  na  powierzchni.  Na  pozostałym 
obszarze  Kotliny  Hrubieszowskiej,  a  szczególnie  pomiędzy Bugiem 
a Bukową, rzeźbę krasową maskują kilkumetrowej miąższości osady 
czwartorzędowe  przykrywające  skały  kredowe.  Na  powierzchni 
naśladowane są większe zagłębienia krasowe.
Kotlinę Hrubieszowską rozcina gęsta sieć dolinna. Tworzą ją doliny 
Bugu i Bukowej wraz z dolinami ich dopływów oraz dopływów rzeki 
Huczwy.  Dolina  rzeki  Bug  biegnie  z  południa  na  północ.  Jest 
najbardziej wysuniętą na wschód formą terenu Gminy. Jej szerokość 
jest  zmienna  i  dochodzi  do  3,0  -  3,5  km  szerokości.  
W dolinie  Bugu taras  zalewowy osiąga l,0  km szerokości,  rzadziej 
dochodzi do 3,0 km i jest on urozmaicony przez liczne starorzecza. 
Rzędne  terenu  tarasu  zalewowego  wahają  się  pomiędzy  180,0, 
a 185,0 m n. p. m. Krawędź tarasu nadzalewowego posiada wysokość 
kilku  metrów.  Powierzchnia  rozległego  tarasu  nadzalewowego 
położona jest  tu na wysokości 187,0 – 190,0 m n.p.m. W Kryłowie 
Kolonii  taras osiąga ok.  3,5 km szerokości.  Doliny dopływów Bugu 
mają prostopadły kierunek do doliny Bugu.
.
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Wody powierzchniowe.

Cały teren Gminy Mircze znajduje się w dorzeczu rzeki Bug. 
Sieć rzeczna charakteryzuje się większą gęstością  niż  na Wyżynie 
Lubelskiej,  co jest spowodowane czynnikami litologicznymi. Wyżyna 
Wołyńska,  w  obrębie,  której  położona  jest  Gmina  Mircze,  jest 
regionem  o  mniejszych  zasobach  wodnych  niż  Wyżyna  Lubelska 
i Roztocze, głównie z powodu niższych opadów. Suma całkowitego 
odpływu  wynosi  tu  tylko  100  mm;  co  w  przeliczeniu  na  odpływ 
jednostkowy daje 3,2 l/s x km2. Niski jest też współczynnik odpływu 
całkowitego - 18%. Sieć rzeczną Gminy tworzą rzeki: Bug i Bukowa 
wraz  z  ich  dopływami  oraz  dopływy  rzeki  Huczwy.  Bug  posiada 
deszczowo - śnieżny ustrój zasilania, z podwójnym maksimum stanu 
i przepływu  wody.  Średnia  roczna  amplituda  wahań  stanu  wody 
wynosi  około  435  cm.  W  czasie  wysokich  opadów  lub  roztopów 
wiosennych występuje zjawisko powodzi. Zalewaniu może ulegać cała 
dolina Bugu (np.  marzec 1999 r.).  W dolinie  Bugu taras zalewowy 
osiąga l km szerokości, rzadziej dochodzi do 3 km. Urozmaicają go 
liczne starorzecza.
Rzeka Bukowa jest głównym dopływem Bugu w Gminie. Rzeka ma 
swój  początek  w  rejonie  Wereszyna.  W  górnym  biegu  płynie 
z zachodu na wschód. W rejonie  Smoligowa skręca na północny – 
wschód,   a następnie na północ. Poniżej  ujścia Kacapskiego Rowu 
rzeka kieruje się na wschód i w Kosmowie uchodzi do Bugu. Dolina 
rzeki  jest  słabo  wykształcona.  Zlewnia  Bukowej  odwadnia  część 
środkową Gminy, ok. 50% jej terytorium. Dorzecze jest asymetryczne 
o dobrze rozwiniętym lewym skrzydle. Jakość wód oraz przepływ rzeki 
Bukowej  nie  są  kontrolowane.   W  Wereszynie  na  rzece  Bukowej 
znajdują się stawy hodowlane.  Prawobrzeżne dopływy rzeki Huczwy 
odwadniają część zachodnią Gminy. Jakość oraz przepływy cieków 
nie są kontrolowane. Działy wodne IV rzędu między Bugiem, Bukową 
i Huczwą biegną generalnie w kierunku południe - północ. W północno 
-  zachodniej  części  Gminy,  w  obszarze  wododziałowym  Rowu 
Kacapskiego  i  dopływów  Huczwy  dział  wodny  jest  niewyraźny. 
Odpływ  powierzchniowy  dezorganizują  tu  intensywne  procesy 
krasowe.  Występują  tu  licznie  zagłębienia  bezodpływowe  typu 
wertebów. Łączą się one w większe formy typu uwałów, a te z kolei 
w również  bezodpływowe  ślepe  doliny  krasowe  o  długości 
przekraczającej l km. Obszar wód stojących  w Gminie jest niewielki, 
są to zbiorniki naturalne i sztuczne, w większości małe,  o powierzchni 
od  kilku  do  kilkudziesięciu  arów,  lub  nawet  mniejszej.  Niewielkie 
naturalne zbiorniki wodne genezy krasowej występują w północno - 
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zachodniej  części  Gminy  (Modryń  Kolonia),  w  rejonie  Smoligowa, 
Mircza, Modryńca, Korczuszek Kolonii i Rulikówki. Woda gromadzi się 
tu w pojedynczych zagłębieniach to jest wertebach lub zagłębieniach 
złożonych  z  wielu,  wertebów  czyli  uwałach  i  dolinach  krasowych. 
W niektórych woda utrzymuje się przez cały rok, inne są zbiornikami 
okresowymi.  Na  tarasie  zalewowym  Bugu  występuje  szereg 
przeważnie  półkolistych  starorzeczy  z  wodą  o  długości  do  kilkuset 
metrów. Jedno z ramion Bugu, jeszcze nie całkiem odcięte, poniżej 
Kryłowa składające się z szeregu zakoli, ma długość kilku kilometrów. 
Ponieważ  drenuje  ono  dno  doliny  na  znacznym  odcinku  oraz 
przyjmuje niewielki  dopływ, charakteryzuje się nieznacznym ruchem 
wody.  Ze  sztucznych  zbiorników  wodnych  największe  są  stawy 
hodowlane.  Kompleksy  stawów  występują  w  dolinach  Grzędy 
Sokalskiej  oraz  na  jej  przedpolu  w  takich  miejscowościach,  jak: 
Radostów,  Nabroż,  Stara  Wieś,  Wiszniów,  Wereszyn,  Marysin 
i Tuczapy, gdzie znajduje się największy staw o powierzchni 5,0 ha. 
Planowane  jest  odtworzenie  w  Gminie  dawnej,  znacznie  większej 
powierzchni stawów. Niewielkie zbiorniki retencyjne: planowane są na 
Bugu  w  Kryłowie  i  na  Bukowej  w  Szychowicach.  Sieć  sztucznych 
zbiorników wodnych uzupełniają sadzawki utworzone w gliniankach.
 
Wody podziemne.

W  obrębie  Gminy  Mircze  głównym  użytkowym  poziomem 
wodonośnym  jest  poziom  występujący  w  utworach  kredowych. 
Wodonoścem  są  tu  węglanowe  osady  kredy  górnej  mastrychtu, 
wykształcone  w  postaci  opok  marglistych,  margli  i  kredy  piszącej. 
Wody  podziemne  w  utworach  kredowych  występują  na  całym 
obszarze.  Głównym kolektorem dla wód podziemnych są  szczeliny 
skał  węglanowych  powstałe  w  wyniku  procesów  tektonicznych. 
Przebieg  stref  dyslokacyjnych  pokazują  doliny  rzeczne  oraz  suche 
doliny denudacyjne. W stropowej części górotworu, na sieć spękań 
tektonicznych nakładają  się  szczeliny  pochodzenia  wietrzeniowego. 
W dolinie  Bugu,  poza  osadami  kredowymi,  wody  podziemne 
występują  w  piaskach  czwartorzędowych  miąższości  od  kilku  od 
kilkunastu m. W dolinach rzecznych dopływów Bugu można spotkać 
wody podziemne w 2 – 3 metrowej miąższości aluwialnych osadach 
czwartorzędowych.  Wody  w  utworach  czwartorzędowych  występują 
również  w  kilkumetrowej  miąższości  piaskach  na  równinach 
denudacyjnych Kotliny Hrubieszowskiej. W południowej części Gminy, 
w obrębie Grzędy Sokalskiej, występują wody zawieszone. Utrzymują 
się  one  na  słabo  przepuszczalnej  zwietrzelinie  kredowej  lub 
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w zaglinionych  lessach.  Wody  poziomu  czwartorzędowego 
i kredowego pozostają  w więzi  hydraulicznej.  Zwierciadło  wody ma 
generalnie charakter swobodny. Pod niewielkim naporem występuje 
na  obszarach,  gdzie  skały  kredowe  nie  są  dostatecznie  spękane. 
W dolinach  rzecznych  lustro  wody  występuje 
od głębokości kilkudziesięciu cm do  ok.  2,0  m.  Na  równinach 
denudacyjnych  Kotliny  Hrubieszowskiej  głębokość  występowania 
lustra  wody  waha  się  od  kilkudziesięciu  cm  do  7,0  m  p.  p.  t. 
Na powierzchniach lessowych południowej części Gminy waha się od 
kilku m do ok. 30,0 m. Zwierciadło wód podziemnych ma najwyższe 
położenie na dziale wodnym pomiędzy zlewniami Bukowej i Huczwy. 
Jego wysokość dochodzi  w rejonie Wiszniowa i Andrzejówki do 220 
m  n.  p.  m.  Poza  działem wodnym opada  nieznacznie  w  kierunku 
zachodnim.  Znaczny  spadek  lustra  wody  notuje  się   w kierunku 
północno – wschodnim, gdzie w dolinie Bugu osiąga ono 180,0 m n. 
p.  m.  Amplituda  sezonowych  wahań  zwierciadła  wody  wynosi 
w dolinach  ok.  0,5  –  1,0  m,  natomiast  na  obszarach 
wierzchowinowych  dochodzi  do  3,0  m.  Kierunek  spływu  wód 
podziemnych  pokrywa  się  w  skali  lokalnej  z  nachyleniem  terenu. 
Z obszarów wierzchowinowych wody przemieszczają się ku dolinom 
rzecznym  i  zasilają  utwory  aluwialne.  W  skali  regionalnej  wody 
podziemne części wschodniej i centralnej Gminy spływają w kierunku 
północno – wschodnim do rzeki Bug, natomiast części zachodniej w 
kierunku  północno  –  zachodnim  do  rzeki  Huczwy.  Zasilanie  wód 
podziemnych  odbywa  się  drogą  infiltracji  opadów  atmosferycznych 
oraz poprzez regionalny dopływ z obszarów wyżej położonych. Wody 
w utworach czwartorzędowych związane z dolinami rzek występują 
bardzo  płytko,  co  sprawia,  że są  bardzo  narażone  na 
zanieczyszczenia  powierzchniowe.  Z  tego  powodu,  niezależnie  od 
kwestii  ochrony  dolin,  nie  powinny  być  wykorzystywane  do  celów 
bytowych.  Ze  względu  na  występowanie  wychodni  kredowych 
utworów wodonośnych, przepuszczalność warstw powierzchniowych 
(piaski, lessy) i spękanie skał kredowych, wody podziemne są bardzo 
podatne na zanieczyszczenia antropogeniczne. Dotyczy to zarówno 
obszarów,  gdzie  na  powierzchni  terenu  występują  opoki  margliste 
i margle jak również piaski pylaste na opokach i marglach.

Surowce mineralne. 
Na terenie Gminy występują surowce energetyczne oraz surowce do 
produkcji  materiałów  budowlanych.  Do  surowców  energetycznych 
należą karbońskie złoża węgla kamiennego,  będące przedłużeniem 
Zagłębia Lwowsko - Wołyńskiego na terenie Ukrainy. Występują one 
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na głębokości 400 – 700 m, a miąższość pokładów węgla waha się od 
0,10 m do 1,20 m. Słabo rozpoznane są złoża ropy naftowej  i gazu 
ziemnego  występujące  w  utworach  dewonu.  W  dnach  dolin  w 
zachodniej  i północno - zachodniej części Gminy występują niewielkie 
złoża torfu. Ze względu na małe miąższości nie przekraczające 1,0 m 
eksploatacja  ich  nie  jest  nieopłacalna.   W przeszłości  na  niewielką 
skalę  były  one  eksploatowane  w  rejonie  Kol. Kryłów.   Na terenie 
Gminy  powszechnie  występują  surowce  skalne  do  produkcji 
materiałów  budowlanych.  Są  to  surowce  węglanowe,  ilaste  oraz 
kruszywo  naturalne.  Surowce  węglanowe  reprezentowane  przez 
margle kredowe, opoki margliste i kredę piszącą nie były dotychczas 
przedmiotem zainteresowania górniczego. Na terenie Gminy skały te 
występują  na  powierzchni  lub  pod  cienką  pokrywą  osadów 
czwartorzędowych.  W  południowej  części  oraz  w  licznych  płatach, 
w środkowej   i wschodniej  części  Gminy  rozprzestrzenione  są 
surowce  ilasto  -  gliniaste  do  produkcji  ceramiki  budowlanej:  lessy, 
gliny, iły  i mułki. Do końca lat siedemdziesiątych eksploatowane były 
do  wyrobu  cegły  w  rejonie  miejscowości:  Szychowice,  Kryłów, 
Prehoryłe, Stara Wieś oraz do niedawna w Łaskowie. Część wyrobisk 
została  zrekultywowana.  Złoża  lessów  zaglininych  przydatnych  do 
produkcji cegły palonej pełnej zlokalizowane są w południowej części 
Gminy. Kruszywo naturalne reprezentowane jest przez piaski tarasów 
akumulacyjnych  wykształconych  w  postaci  piasków  drobno  - 
i średnioziarnistych  często  pylastych  lub  pyłów  piaszczystych. 
Perspektywiczny rozwój  bazy wydobywczej  piasków może wystąpić 
w rejonie miejscowości: Lipowiec (Gmina Tyszowce) i Miętkie oraz na 
tarasie nadzalewowym dopływu Huczwy w Tuczapach i  Mołożowie. 
Na  terenie  Gminy  nie  prowadzi  się  przemysłowej  eksploatacji 
surowców  mineralnych.  Występuje  tutaj  kilka  punktów 
niekontrolowanej  eksploatacji  piasków  na  lokalne  potrzeby 
gospodarcze.  Mała  ilość  punktów  sezonowej  eksploatacji  jest 
potwierdzeniem ograniczonej możliwości pozyskiwania surowców

Gleby
Na  terenie  Gminy  Mircze  występują  głównie  czarnoziemy, 

gleby brunatne oraz rzadziej gleby pseudobielicowe wykształcone na 
utworach lessowych, lessopodobnych pyłowych i piaszczystych oraz 
rędziny  powstałe  ze  skał  górnej  kredy  (mastrychtu).  W  dolinach 
rzecznych i obniżeniach dolinnych występują gleby bielicowe, czarne 
ziemie,  mady oraz  gleby organiczne:  mułowo –  torfowe,  torfowo – 
murszowe  i  torfowe.  Wszystkie  te  gleby  mają  wysokie  wartości 
przyrodnicze   i użytkowe.  W 100 punktowej  skali,  bonitacja  jakości 
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i przydatności rolniczej gleb Gminy Mircze wynosi 75,2 punktu. Gleby 
w Polsce  podzielono  na  kompleksy.  Tworzą  one  typy  siedliskowe 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Kompleksy obejmują takie zespoły 
różnych  gleb,  które  wykazują  zbliżone  właściwości  i  mogą  być  w 
podobny sposób wykorzystywane do uprawy określonych grup roślin, 
które znajdą tam optymalne warunki wzrostu i plonowania. 

Udział  poszczególnych  kompleksów  przydatności  rolniczej  gleb 
w     powierzchni użytków rolnych Gminy   

kompleks  1  — 
pszenny bardzo dobry 4 689 ha 28,00%

kompleks  2  — 
pszenny dobry 9 682 ha 57,70%

kompleks  3  — 
pszenny wadliwy 163 ha 1,00%

kompleks  4  —  żytni 
bardzo  dobry 
(pszenno - żytni) 

465 ha 2,80%

kompleks  5  —  żytni 
dobry 758 ha 4,50%

kompleks  6  —  żytni 
słaby 304 ha 1,80%

kompleks  8  — 
zbożowo  –  pastewny 
mocny 

694 ha 4,20%

kompleks 1z — użytki 
zielone  b.  dobre  i 
dobre 

55 ha 1,90%

kompleks 2z — użytki 
zielone średnie 2 391 ha 82,80%

kompleks 3z — użytki 
zielone słabe i bardzo 
słabe 

443 ha 15,30%

Źródło: oprac. własne na podstawie materiałów źródłowych UG Mircze
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Wśród gruntów ornych największy procent stanowi kompleks pszenny 
dobry  (2)  i  pszenny  bardzo  dobry  (1),  a  wśród  użytków zielonych 
przeważa  kompleks  2z.Kompleks  pszenny  bardzo  dobry  obejmuje 
najlepsze gleby naszego kraju,  zasobne w składniki  pokarmowe,  o 
odczynie  obojętnym,  głębokim  poziomie  próchnicznym,  dobrej 
strukturze,  przepuszczalne,  przewiewne,  a  równocześnie 
magazynujące  duże  ilości  wody.  Gleby  te  występują  w  terenach 
płaskich  lub  na  bardzo  łagodnych  pochyłościach,  nie  wymagają 
regulacji stosunków wodnych i są łatwe do uprawy. Osiąga się na nich 
wysokie  plony,  nawet  najbardziej  wymagających  roślin.  Łatwo 
nabywają i zachowują cechy wysokiej kultury.
Gleby zaliczane do kompleksu pszennego dobrego posiadają cechy 
gleb  kompleksu  pszennego  bardzo  dobrego.  Zasadnicza  różnica 
polega na tym, że w tym kompleksie żyzność gleb uległa pewnemu 
obniżeniu  z  następujących  przyczyn:  mniejsza  miąższość  poziomu 
próchniczego,  silniejsze  odwapnienie  gleby,  słabsza  strukturalność 
gleby,  na  ogół  cięższy  skład  granulometryczny,  możliwość 
częściowego,  bardzo  słabego  oglejenia  w  obrębie  dolnych  części 
profilu glebowego, niekiedy położenie umożliwiające powolny rozwój 
procesów  erozyjnych  lub  utrudniające  spływ  wód  wiosennych  i 
opóźniające prace polowe.
Pod  względem  jakościowym  gleby  na  terenie  Gminy  zaliczono  do 
następujących klas bonitacyjnych:

grunty orne łącznie z sadami:

KLASA POWIERZCHNIA UDZIAŁ  %

klasa I 635 ha 4,00%

klasa II 4 133 ha 25,80%

klasa IIIa 7 183 ha 44,70%

klasa IIIb 1 924 ha 12,00%

klasa IVa 1 399 ha 8,70%

klasa IVb 382 ha 2,40%

klasa V 364 ha 2,30%

klasa VI 11 ha 0,10%

Źródło: oprac. własne na podstawie materiałów źródłowych UG Mircze
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użytki zielone – łąki i pastwiska:

KLASA POWIERZCHNIA UDZIAŁ  %

klasa I 6 ha 0,20%

klasa II 99 ha 3,20%

klasa III 1 053 ha 33,60%

klasa IV 1 345 ha 42,80%

klasa V 509 ha 16,20%

klasa VI 126 ha 4,00%
Źródło: oprac. własne na podstawie materiałów źródłowych UG Mircze

Wśród gruntów ornych dominują gleby klasy II i IIIa, natomiast wśród 
użytków zielonych gleby klasy II i IV. Gleby klas bonitacyjnych od I do 
IV należą do gleb chronionych. Zmiana ich użytkowania na nierolnicze 
wymaga zgody Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi  (klasy I  – III)  lub 
Wojewody  (  klasa  IV).  Na  mapie  zaznaczono  granicę  gleb 
chronionych. Na ogół korzystne właściwości fizyko – chemiczne gleb 
pozwalają uzyskiwać dobre plony i wysoką jakość produktów rolnych.

 
Wykres  udziału  kompleksów  użytków.  Źródło:  oprac.  własne  na  podstawie 
materiałów źródłowych UG Mircze
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Rozdział 3. BILANS STRATEGICZNY

3.1 Potencjał w gminy ujęciu statystycznym

Rozwój  społeczno-gospodarczy  jednostek  terytorialnych jest 
warunkowany  czynnikami  o  charakterze  endo-  i  egzogennym. 
Wyznaczają  one  pozycję  strategiczną,  a  także  determinują  treść 
celów strategicznych oraz możliwości i sposoby ich realizacji. Dlatego 
też budowanie strategii rozwoju wymaga podjęcia działań w zakresie 
identyfikacji i oceny tychże czynników. Pierwsza, bardzo istotna część 
analizy  pozycji  strategicznej  gminy  Mircze  dotyczy  czynników 
endogenicznych.  Wykorzystano  w  tym  celu  metodologię  opartą 
o analizę aktualnych danych statystycznych opisujących gminę.

Tabela 1.  Stan ludności i ruch naturalny

STAN LUDNOŚCI I RUCH NATURALNY
  Ludność wg miejsca zamieszkania i płci 2006r.
      faktyczne miejsce zamieszkania
        stan na 30 VI
          Ogółem osoba 7 780
          Mężczyźni osoba 3 882
          Kobiety osoba 3 898
        stan na 31 XII
          Ogółem osoba 7 747
          Mężczyźni osoba 3 875
          Kobiety osoba 3 872
  Ruch naturalny wg płci
    Urodzenia żywe
      Ogółem osoba 78
      Mężczyźni osoba 44
      Kobiety osoba 34
    Zgony ogółem
      Ogółem osoba 85
      Mężczyźni osoba 44
      Kobiety osoba 41
    Przyrost naturalny
      Ogółem osoba -7
      Mężczyźni osoba 0
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      Kobiety osoba -7
    w wieku przedprodukcyjnym - poniżej 15 lat
      Ogółem osoba 1 229
      Mężczyźni osoba 627
      Kobiety osoba 602
    w wieku produkcyjnym: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni
      Ogółem osoba 4 839
      Mężczyźni osoba 2 671
      Kobiety osoba 2 168
    w wieku poprodukcyjnym
      Ogółem osoba 1 679
      Mężczyźni osoba 577
      Kobiety osoba 1 102
  Wskaźnik obciążenia demograficznego
    ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 71,5
    ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
przedprodukcyjnym osoba 108,3
    ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 37,2
  Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w%
    w wieku przedprodukcyjnym % 20,0
    w wieku produkcyjnym % 58,3
    w wieku poprodukcyjnym % 21,7
    ludność na 1 km2 osoba 33
    saldo migracji
      w ruchu wewnętrznym
        Ogółem osoba -56
        Mężczyźni osoba -18
        Kobiety osoba -38

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDR GUS 2007

Jak wynika z powyższej tabeli  na przestrzeni 2006 roku między 30 
czerwca a  31  grudnia  w  gminie  Mircze  ubyło  33  mieszkańców co 
świadczy  o  negatywnych  tendencjach  demograficznych.  Wskaźniki 
obciążenia demograficznego są niestety bardzo niekorzystne - wysoki 
jest  procent  ludności  w  wieku  poprodukcyjnym,  a  dodatkowo 
odnotować trzeba migrację – w roku 2006 aż 56 osób.
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Tabela 2. Rynek pracy w roku 2007
PRACUJĄCY W GŁÓWNYM MIEJSCU PRACY
Pracujący wg płci
ogółem osoba 470
mężczyźni osoba 228
kobiety osoba 242
BEZROBOCIE
Bezrobotni zarejestrowani wg płci
ogółem osoba 493
mężczyźni osoba 278
kobiety osoba 215
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDR GUS 2007

Na koniec 2006 roku pracowało ogółem 470 osób, a zarejestrowanych 
bezrobotnych było 493. Stopa bezrobocia wg. danych GUS wyniosła 
w powiecie  hrubieszowskim 17,4% na koniec  2006.  Dane z  gminy 
Mircze  potwierdzają  jedynie  ten  stan  rzeczy.  Głównym problemem 
związanym  z  zatrudnieniem  na  tym  terenie  jest  brak  dużych 
pracodawców.  Małe  i  średnie  przedsiębiorstwa  tworzą  jedynie 
ograniczoną  liczbę  miejsc  pracy.  Specyfiką  jest  większa  ilość 
bezrobotnych mężczyzn i większa ilość pracujących kobiet.

Tabela 3. Struktura użytkowania gruntów rolnych w gminie Mircze w roku 2007

UŻYTKI ROLNE
  Powierzchnia użytków rolnych
      ogółem Ha 18 807
    grunty orne
      ogółem Ha 15 690
    sady
      ogółem Ha 298
    łąki
      ogółem Ha 2 462
    pastwiska
      ogółem Ha 357
LASY
  Lasy i grunty leśne
    ogółem Ha 3 050
POZOSTAŁE GRUNTY I NIEUŻYTKI
  Pozostałe grunty i nieużytki
    ogółem Ha 1 525

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDR GUS 2007
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Grunty rolne stanowią 80% powierzchni gminy, a lasy 5% co 
składa się na obraz gospodarki mocno związanej  z rolnictwem raczej 
niż  obszarami leśnymi. 
Tabela 4.

LEŚNICTWO WSZYSTKICH FORM WŁASNOŚCI
  Powierzchnia gruntów leśnych
    Ogółem ha 3 026,2
    lasy ogółem ha 2 982,6
    grunty leśne publiczne ogółem ha 2 291,9
    grunty leśne publiczne Skarbu Państwa ha 2 291,9
    grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów 
Państwowych ha 2 290,9
    grunty leśne prywatne ha 734,3
    lesistość w % % 12,70
LEŚNICTWO (POZA SKARBEM PAŃSTWA)
  Powierzchnia gruntów leśnych
    Ogółem ha 734,30
    lasy ogółem ha 734,30
    lasy ochronne ha 0
    grunty leśne prywatne ogółem ha 734,30
    grunty leśne prywatne osób fizycznych ha 728,30
    grunty leśne prywatne wspólnot gruntowych ha 5,00
  Pozyskiwanie drewna (grubizny)
    Ogółem m3 1 192
    lasy prywatne m3 1 192
    lasy gminne m3 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDR GUS 2007

Tabela 5.

KOMUNALNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Obiekty komunalne
oczyszczalnie mechaniczne ob. 2
oczyszczalnie biologiczne ob. 2
oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów ob. 0
Wielkość (przepustowość) oczyszczalni wg projektu
oczyszczalnie mechaniczne m3/dobę 104
oczyszczalnie biologiczne m3/dobę 49
oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów m3/dobę 0
Równoważna liczba mieszkańców
Ogółem osoba 689
Ścieki oczyszczane
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odprowadzane ogółem dam3/rok 17,8
oczyszczane łącznie z wodami infiltracyjnymi i ściekami dowożonymi dam3/rok 18
oczyszczane razem dam3/rok 17
oczyszczane mechanicznie dam3/rok 10
oczyszczane biologicznie dam3/rok 7
oczyszczane z podwyższonym usuwaniem biogenów dam3/rok 0
Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie
ogółem osoba 684
mechaniczne osoba 331
biologiczne osoba 353
z podwyższonym usuwaniem biogenów osoba 0
OCHRONA PRZYRODY I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ
Obszary prawnie chronione
ogółem ha 4.307,5
parki narodowe ha 0
rezerwaty przyrody ha 0
parki krajobrazowe razem ha 0
parki krajobrazowe rezerwaty i pozostałe formy ochrony przyrody ha 0
obszary chronionego krajobrazu ha 4.307,5
ZUŻYCIE WODY I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności
ogółem dam3/rok 84,5
przemysł dam3/rok 0
rolnictwo i leśnictwo dam3/rok 0
eksploatacja sieci wodociągowej dam3/rok 84,5
gospodarstwa domowe dam3/rok 79,9
Komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków
oczyszczalnie
ogółem ob. 4
z podwyższonym usuwaniem biogenów ob. 0
przepustowość
ogółem dam3/dobę 153
z podwyższonym usuwaniem biogenów dam3/dobę 0
ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków miejskich i wiejskich
Ogółem wody opomiarowanej osoba 684
z podwyższonym usuwaniem biogenów osoba 0
Wielkość oczyszczalni komunalnych w RLM
ogółem osoba 689
Ścieki wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi
ogółem dam3 17,8
oczyszczane razem dam3 17
oczyszczane mechanicznie dam3 10
oczyszczane chemicznie dam3 0
oczyszczane biologicznie dam3 7
oczyszczane z podwyższonym usuwaniem biogenów dam3 0
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nieoczyszczane razem dam3 0,8
nieoczyszczane odprowadzane z zakładów przemysłowych dam3 0
nieoczyszczane odprowadzone siecią kanalizacyjną dam3 0,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDR GUS 2007
 
Na terenie gminy znajdują się 4 oczyszczalnie, która obejmuje swoim 
zasięgiem  działania  684  mieszkańców  co  stanowi  mniej  niż  10% 
mieszkańców gminy, konieczna jest zatem rozbudowa systemu.

Tabela 6.

ZASOBY MIESZKANIOWE
Zasoby mieszkaniowe wg form własności
ogółem
mieszkania miesz. 2.374
izby izba 9.087
powierzchnia użytkowa mieszkań m2 214.884
zasoby gmin (komunalne)
mieszkania miesz. 18
izby izba 54
powierzchnia użytkowa mieszkań m2 935
zasoby spółdzielni mieszkaniowych
mieszkania miesz. 72
izby izba 267
powierzchnia użytkowa mieszkań m2 4.583
zasoby zakładów pracy
mieszkania miesz. 27
izby izba 111
powierzchnia użytkowa mieszkań m2 2.199
zasoby osób fizycznych
mieszkania miesz. 2.253
izby izba 8.636
powierzchnia użytkowa mieszkań m2 206.725
zasoby pozostałych podmiotów
mieszkania miesz. 4
izby izba 19
powierzchnia użytkowa mieszkań m2 442
Zasoby mieszkaniowe wg lokalizacji
ogółem
mieszkania miesz. 2.374
izby izba 9.087
powierzchnia użytkowa mieszkań m2 214.884
na wsi
mieszkania miesz. 2.374
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izby izba 9.087
powierzchnia użytkowa mieszkań m2 214.884
Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne
ogółem
wodociąg miesz. 1.767
ustęp spłukiwany miesz. 1.520
łazienka miesz. 1.617
centralne ogrzewanie miesz. 1.427
gaz sieciowy miesz. 0
na wsi
wodociąg miesz. 1.767
ustęp spłukiwany miesz. 1.520
łazienka miesz. 1.617
centralne ogrzewanie miesz. 1.427
gaz sieciowy miesz. 0
Mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań
na wsi
wodociąg % 74,4
łazienka % 68,1
centralne ogrzewanie % 60,1
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania
1 mieszkania m2 90,5
na 1 osobę m2 27,7
DODATKI MIESZKANIOWE
Liczba i kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych
ogółem
ogółem (liczba) szt 515
kwota zł 46.520
w zasobie gminnym
ogółem (liczba) szt 17
kwota zł 780
w zasobie spółdzielczym
ogółem (liczba) szt 213
kwota zł 24.702

w zasobie wspólnot mieszkaniowych

ogółem (liczba) szt 19

kwota zł 3.013
w zasobie prywatnym
ogółem (liczba) szt 203
kwota zł 13.137
w zasobie towarzystwa budownictwa społecznego
ogółem (liczba) szt 0
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kwota zł 0
w zasobie innym
ogółem (liczba) szt 63
kwota zł 4.888
MIESZKANIA
Mieszkania oddane do użytkowania
ogółem
mieszkania miesz. 4
izby izba 20
powierzchnia użytkowa m2 530
Budynki nowe oddane do użytkowania
ogółem
ogółem bud. 7
mieszkalne bud. 4
niemieszkalne bud. 3
powierzchnia użytkowa mieszkań w nowych budynkach mieszkalnych m2 530
powierzchnia użytkowa nowych budynków niemieszkalnych m2 297
kubatura nowych budynków ogółem m3 3.695
kubatura nowych budynków mieszkalnych m3 2.630
BUDOWNICTWO INDYWIDUALNE

ogółem bud. 6
mieszkalne bud. 4
kubatura nowych budynków ogółem m3 3.273
kubatura nowych budynków mieszkalnych m3 2.63

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDR GUS 2007

Z ogólnej liczby ponad 214 tys. m2 powierzchni mieszkalnej 
tylko  935  m2  czyli  poniżej  jednego  procenta  należy  do  zasobów 
komunalnych.  Dominuje  własność  prywatna gdyż  96% (ponad  200 
tyś.)  zasobu  znajduje  się  w  posiadaniu  osób  fizycznych.  Zasoby 
spółdzielcze i zakładowe nie są istotne w swojej ilości.

Tabela 7.

URZĄDZENIA SIECIOWE
Wodociągi
długość czynnej sieci rozdzielczej km 29,2
długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej własność gminy km 27,4
długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej własność gminy, 
eksploatowanej przez jednostki gospodarki komunalnej km 27,4
połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego szt 530
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zamieszkania
woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 79,9
ludność korzystająca z sieci wodociągowej w miastach osoba 0
ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 1.766
Kanalizacja
długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 4,6
długość czynnej sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność gminy km 3,2
długość czynnej sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność gminy 
eksploatowanej przez jednostki gospodarki komunalnej km 3,2
połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania szt 48
ścieki odprowadzone dam3 17,8
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 272

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDR GUS 2007

Stopień  wyposażenia  w  sieć  wodociągową  gminy  nie  jest 
wysoki,  jedynie  24%  mieszkańców  posiada  dostęp  do  wodociągu, 
dostęp do kanalizacji  jest  jeszcze mniejszy bo na poziomie jedynie 
3,6%.  Konieczne  są  inwestycje  w  sieci  wodno  –  kanalizacyjne  na 
terenie całej gminy.

Tabela 8.

PLACÓWKI AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Zakłady opieki zdrowotnej
Ogółem ob. 3
Publiczne ob. 1
Niepubliczne ob. 2
służby medycyny pracy ob. 0

praktyki lekarskie na wsi osoba 2
Placówki podległe samorządowi terytorialnemu

przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie ob. 1

Porady ogólnodostępne
porady ogółem

Ogółem jed. 36.949
podległa samorządowi terytorialnemu jed. 20.832
APTEKI I PUNKTY APTECZNE
Apteki
ogółem
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apteki ob. 2
mgr farmacji osoba 2
Punkty apteczne
punkty apteczne ob. 2
mgr farmacji osoba 0
Apteki - wskaźniki
ludność na aptekę ogólnodostępną osoba 3.874

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDR GUS 2007

Usługi medyczne są dobrze rozwinięte, zarówno publiczne jak 
i  nie  publiczne.  Funkcjonuje jeden ośrodek zdrowia i  dwie  praktyki 
lekarskie. Liczba aptek jest zadowalająca.

Tabela 9

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE
Szkoły podstawowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych wg gestora
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
Ogółem ob. 6
podporządkowane samorządowi gminnemu ob. 4
podporządkowane samorządowi powiatowemu ob. 0
podporządkowane samorządowi miast na prawach powiatów ob. 0
podporządkowane samorządowi wojewódzkiemu ob. 0
podporządkowane administracji centralnej rządowej ob. 0
podporządkowane organizacjom społecznym i stowarzyszeniom ob. 2
podporządkowane organizacjom wyznaniowym ob. 0
podporządkowane pozostałym organizacjom ob. 0
pomieszczenia szkolne

Ogółem pom. 43
podporządkowane samorządowi gminnemu pom. 30
podporządkowane samorządowi powiatowemu pom. 0
podporządkowane samorządowi miast na prawach powiatów pom. 0
podporządkowane samorządowi wojewódzkiemu pom. 0
podporządkowane administracji centralnej rządowej pom. 0
podporządkowane organizacjom społecznym i stowarzyszeniom pom. 13
podporządkowane organizacjom wyznaniowym pom. 0
podporządkowane pozostałym organizacjom pom. 0

Oddziały w szkołach
Ogółem oddział 34
podporządkowane samorządowi gminnemu oddział 25
podporządkowane samorządowi powiatowemu oddział 0
podporządkowane samorządowi miast na prawach powiatów oddział 0

3



podporządkowane samorządowi wojewódzkiemu oddział 0
podporządkowane administracji centralnej rządowej oddział 0
podporządkowane organizacjom społecznym i stowarzyszeniom oddział 9
podporządkowane organizacjom wyznaniowym oddział 0

podporządkowane pozostałym organizacjom oddział 0
Uczniowie
Ogółem osoba 498
podporządkowane samorządowi gminnemu osoba 413
podporządkowane samorządowi powiatowemu osoba 0
podporządkowane samorządowi miast na prawach powiatów osoba 0
podporządkowane samorządowi wojewódzkiemu osoba 0
podporządkowane administracji centralnej rządowej osoba 0
podporządkowane organizacjom społecznym i stowarzyszeniom osoba 85
podporządkowane organizacjom wyznaniowym osoba 0
podporządkowane pozostałym organizacjom osoba 0
Absolwenci
Ogółem osoba 92
podporządkowane samorządowi gminnemu osoba 78
podporządkowane samorządowi powiatowemu osoba 0
podporządkowane samorządowi miast na prawach powiatów osoba 0
podporządkowane samorządowi wojewódzkiemu osoba 0
podporządkowane administracji centralnej rządowej osoba 0
podporządkowane organizacjom społecznym i stowarzyszeniom osoba 14
podporządkowane organizacjom wyznaniowym osoba 0
podporządkowane pozostałym organizacjom osoba 0
UCZNIOWIE I ABSOLWENCI WG PŁCI

szkoły podstawowe

Uczniowie
Ogółem osoba 498
Mężczyźni osoba 255
Kobiety osoba 243
Absolwenci
Ogółem osoba 92
Mężczyźni osoba 51
Kobiety osoba 41
SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE
Gimnazja dla dzieci, młodzieży i dorosłych
gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
Ogółem ob. 2
podporządkowane samorządowi gminnemu ob. 2
pomieszczenia szkolne
Ogółem pom. 19
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podporządkowane samorządowi gminnemu pom. 19
podporządkowane samorządowi powiatowemu pom. 0

oddziały w szkołach
Ogółem oddział 12
podporządkowane samorządowi gminnemu oddział 12
Uczniowie
Ogółem osoba 285
podporządkowane samorządowi gminnemu osoba 285

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDR GUS2007

Infrastruktura społeczna  edukacyjna jest  dobrze rozwinięta 
działa sześć szkół podstawowych i dwa gimnazja.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG 
SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH
Ogółem jed.gosp. 288
Sektor publiczny
Podmioty gospodarki narodowej ogółem jed.gosp. 14
państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem jed.gosp. 11
przedsiębiorstwa państwowe jed.gosp. 0
spółki handlowe jed.gosp. 0
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego jed.gosp. 0
państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, gospodarstwa 
pomocnicze jed.gosp. 0
Sektor prywatny
Podmioty gospodarki narodowej ogółem jed.gosp. 274
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jed.gosp. 216
spółki handlowe jed.gosp. 2
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego jed.gosp. 0
spółdzielnie jed.gosp. 6
Fundacje jed.gosp. 0
stowarzyszenia i organizacje społeczne jed.gosp. 21
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG 
SEKCJI PKD
Jednostki zarejestrowane
Ogółem jed.gosp. 288
sektor publiczny jed.gosp. 14
sektor prywatny jed.gosp. 274

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDR GUS 2007

Ilość  zarejestrowanych  podmiotów gospodarczych  świadczy 
o aktywności gospodarczej mieszkańców i należy ja ocenić jako mniej 
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niż przeciętną w regionie. Wskaźnik podmiotów zarejestrowanych na 
1000  mieszkańców  wynosi  jedynie  38.  Działania  w  zakresie 
aktywizacji  przedsiębiorczości  są  za  tym  zdecydowanie  zalecane. 
Wytłumaczeniem tej sytuacji jest jednak ogólna sytuacja gospodarcza 
powiatu hrubieszowskiego. 

DOCHODY  GMINY MIRCZE
Dochody ogółem zł 12.178.727,93
Dochody własne budżetów gmin
Razem zł 3.340.526,89
podatek rolny zł 1.196.052,54
podatek od nieruchomości zł 750.093,44
podatek od środków transportowych zł 58.305,34
wpływy z innych lokalnych opłat zł 4.850,00
wpływy z opłaty skarbowej zł 50.077,89
podatek od czynności cywilnoprawnych zł 55.554,20
dochody z majątku gminy zł 111.113,39
wpływy z usług zł 4.771,10
udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa razem zł 888.780,87
udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 
podatek dochodowy od osób fizycznych zł 883.699
udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 
podatek dochodowy od osób prawnych zł 5.081,87
Subwencje ogólne
Razem zł 5.805.137
subwencja oświatowa zł 3.972.754
uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. zł 0
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin i powiatów zł 1.832.383
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów zł 0
część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin zł 0
Dotacje
dotacje celowe z budżetu państwa
Ogółem zł 2.388.253,94
inwestycyjne zł 0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
Ogółem zł 1.974.561,39
inwestycyjne zł 0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne
Ogółem zł 409.692,55
inwestycyjne zł 0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej
Ogółem zł 4.000,00
inwestycyjne zł 0
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dotacje otrzymane z funduszy celowych
Ogółem zł 89.500,00
inwestycyjne zł 0
dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego
Ogółem zł 0
inwestycyjne zł 0
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł
Ogółem
Ogółem zł 555.310,10
inwestycyjne zł 555.310,10
z budżetu UE
Ogółem zł 0
inwestycyjne zł 0
Dochody na 1 mieszkańca
Ogółem zł 1.565,39
dochody własne zł 429,37
dochody własne - dochody podatkowe zł 274,69
WYDATKI  GMINY MIRCZE
Wydatki z budżetu ogółem
Ogółem zł 11.384.969,04
dotacje ogółem zł 873.444,96
dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy 
celowych zł 106.255,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 2.385.690,89
wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem zł 7.216.969,08
wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia zł 4.341.934,50
wydatki bieżące jednostek budżetowych na zakup materiałów i usług zł 1.661.190,40
wydatki majątkowe ogółem zł 872.984,88
wydatki majątkowe inwestycyjne zł 872.984,88
pozostałe wydatki zł 35.879,23
Wydatki na rolnictwo i łowiectwo
Ogółem zł 588.414,46
wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem zł 55.586,26
wydatki majątkowe ogółem zł 513.904,20
Wydatki na transport i łączność
Ogółem zł 608.366,51
wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem zł 515.888,38
wydatki majątkowe ogółem zł 92.478,13
drogi publiczne gminne zł 417.813,66
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
Ogółem zł 221.732,61
wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem zł 115.396,83
wydatki majątkowe ogółem zł 80,78
zakłady gospodarki komunalnej zł 106.255,00
oczyszczanie miast i gmin zł 0
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utrzymanie zieleni w miastach i gminach zł 173,1
oświetlenie ulic, placów i dróg zł 80.294,19
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zł 0
gospodarka ściekowa i ochrona wód zł 80,78
gospodarka odpadami zł 33.159,14
Wydatki na gospodarkę mieszkaniową
Ogółem zł 20.917,42
wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem zł 20.917,42
wydatki majątkowe ogółem zł 0
zakłady gospodarki mieszkaniowej zł 0
gospodarka gruntami i nieruchomościami zł 20.917,42
Wydatki na oświatę i wychowanie
Ogółem zł 5.240.904,83
wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem zł 4.483.929,36
wydatki majątkowe ogółem zł 3.537,00
szkoły podstawowe zł 2.999.230,92
dowożenie uczniów do szkół zł 285.193,68
Gimnazja zł 1.367.118,69
Gimnazja specjalne zł 0
przedszkola przy szkołach podstawowych zł 0
licea ogólnokształcące zł 0
zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół zł 121.401,85
Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
Ogółem zł 236.866,29
wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem zł 35.603,41
wydatki majątkowe ogółem zł 23.378,88
Biblioteki zł 0
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zł 236.366,29
ochrona i konserwacja zabytków zł 0
galerie i biura wystaw artystycznych zł 0
Wydatki na ochronę zdrowia
Ogółem zł 39.008,92
wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem zł 29.008,92
wydatki majątkowe ogółem zł 0
lecznictwo ambulatoryjne zł 0
przeciwdziałanie alkoholizmowi zł 39.008,92
szpitale ogólne zł 0
Wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Ogółem zł 2.289.167,72
wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem zł 321.625,83
wydatki majątkowe zł 0
domy pomocy społecznej zł 0
Placówki opiekuńczo-wychowawcze zł 0
Żłobki zł 0
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zł 179.107,63
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Wydatki na kulturę fizyczną i sport
Ogółem zł 251.054,01
wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem zł 13.744,87
wydatki majątkowe ogółem zł 190.309,14
Wydatki na administrację publiczną
Ogółem zł 1.368.145,33
wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem zł 1.323.581,23
wydatki majątkowe ogółem zł 4.282,75
rady gmin miast i miast na prawach powiatu zł 43.089,37
urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu zł 1.113.344,26
Wydatki na 1 mieszkańca
Ogółem zł 1.463,36
na oświatę i wychowanie zł 673,64
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zł 30,45

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDR GUS 2007

Budżet  jest  dobrze  zbilansowany.  Wydatki  inwestycyjne 
stosunkowo  wysokie.  W  strukturze  budżetu  zwraca  uwagę  wysoki 
poziom  dochodów  własnych  gminy  na  jednego  mieszkańca  co 
świadczy o niskim poziomie zamożności.  Odnotować trzeba jednak 
ograniczenia  budżetowe  wynikłe  z  niedostatków  wpływów 
budżetowych. Sytuacja ta przekłada się również w stosunkowo niskim 
poziomie  nakładów  np.  na  kulturę  i  dziedzictwo  narodowe  na 
1 mieszkańca. Ogranicza to również możliwości inwestycyjne gminy 
i każe  poszukiwać  innych  możliwości  finansowania  zewnętrznego 
przedsięwzięć inwestycyjnych.
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3.2 Drzewo problemów gminy Mircze

Niska dochodowość                                       niskie dochody gminy 
rolnictwa

                                                   niskie dochody
                                                     mieszkańców

                                                                                Słaba infrastruktura 
  Słabość                            bezrobocie                komunalna i drogowa 
kanałów
dystrybucji                                     
produktów
rolnych                                                                  
                                                             brak miejsc pracy
                                                          
brak organizacji
rolniczych
                                                        
                        Brak inwestycji
niskie
dochody firm
                                               

słabe MŚP                                                                słaba dostępność
                                                                                    komunikacyjna

brak promocji              niska
i oferty                        atrakcyjność
Inwestycyjnej               inwestycyjna

                                                          Brak kapitału
                                                             własnego

                                                                           Peryferyjne położenie
Opracowanie własne z wykorzystaniem metody GOPP.
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Głównymi problemami społeczności lokalnej, o charakterze archetypów, okazują się 
być  zagadnienia  związane  z  peryferyjnym  położeniem  oraz  niska  dochodowość 
miejscowych  firm  i  rolnictwa.  Przekładają  się  one  z  kolei  na  cały  szereg  innych 
niekorzystnych zjawisk występujących w społeczności lokalnej.
Peryferyjne  położenie  przekłada  się  bezpośrednio  na  niską  atrakcyjność 
inwestycyjną, a ta z kolei na brak inwestycji, co jest kolejnym problemem krytycznym.
Zależności te mają charakter ciągu krytycznego, który oznaczamy jako ciag nr 1 ( na 
schemacie  oznaczony  kolorem czerwonym),  poprzez  będący  jego  wynikiem brak 
inwestycji przekłada się on następnie pośrednio na niskie dochody mieszkańców.
Na  drugim  niejako  biegunie  niska  dochodowość  firm  lokalnych  przekłada  się 
bezpośrednio na niskie dochody mieszkańców oraz niskie dochody gminy. Jest to 
również zależność o charakterze krytycznym. Ten ciąg krytyczny nr 2 oznaczono na 
schemacie kolorem niebieskim.
Analiza drzewa problemów wskazuje również, że główne obecnie dla społeczności 
lokalnej problemy to niskie dochody mieszkańców i brak inwestycji. Mają one jednak 
charakter  wtórny,  a  u  ich  źródeł  leżą  właśnie  peryferyjne  położenie  i  niska 
dochodowość miejscowego biznesu.
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Rozdział 4. ANALIZA SWOT

Analiza SWOT dla gminy Mircze jest  podsumowaniem niniejszej diagnozy sytuacji 
społeczno-ekonomicznej, opracowanej przez konsultantów zewnętrznych.

MOCNE  STRONY SŁABE  STRONY
Dobre gleby Niskie dochody z produkcji rolnej
Korzystne warunki do produkcji zdrowej 
żywności

Brak przemysłu rolno - 
spożywczego

Wysoka wydajność produkcji rolnej
Brak pozarolniczych źródeł 
dochodów ludności

Dobre warunki do uprawy roślin 
energetycznych

Wysokie bezrobocie /w tym ukryte - 
agrarne/

Wolne zasoby siły roboczej
Rozproszona sieć osadnicza, mała 
gęstość zaludnienia 

Atrakcyjne  położenie geograficzne 
gminy – dolina Bugu, bliskość granicy, Słaba aktywność społeczna
Korzystne  warunki klimatyczno - 
przyrodnicze

Starzenie się społeczeństwa 
/migracje młodzieży/

Dobra dostępność komunikacyjna Małe nakłady na kulturę
Czyste ekologicznie środowisko 
naturalne Peryferyjne położenie
Dobre warunki do rozwoju turystyki i 
agroturystyki Brak szlaków turystycznych
Dziedzictwo kulturowe, zabytki, 
archeologia Słaby dostęp do internetu
Uregulowana gospodarka odpadami 
komunalnymi w gminie Mircze Zły stan techniczny dróg
 Dobra baza lokalowa szkolnictwa Niedostateczna  sieć wodociągowa
Dobra infrastruktura sportowa w gminie 
Mircze

Brak kanalizacji i oczyszczalni 
ścieków

Wysoki poziom bezpieczeństwa 
publicznego
Społeczność szanująca tradycyjne 
wartości jednocześnie otwarta i 
tolerancyjna 
Dobry dostęp do usług 
telekomunikacyjnych
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Szanse Zagrożenia

Rozwój współpracy  transgranicznej

Utrudnienie współpracy 
transgarnicznej w związku z 
wejściem do strefy Shengen

Rozwój przetwórstwa rolno - spożywczego 

Spadek liczby mieszkańców  - 
masowa migracja, szczególnie ludzi 
młodych

Rozpowszechnienie odnawialnych źródeł 
pozyskiwania energii  

Obniżanie dochodów mieszkańców 
wsi

Produkcja biopaliw (roślin 
energetycznych) Napływ tanich produktów rolnych
Stabilna polityka rolna Brak stabilnej polityki rolnej
Stabilna polityka podatkowa Rosnące obciążenia fiskalne 
Poprawa rentowności działalności 
rolniczej – dopłaty bezpośrednie Wzrost konkurencji
Zwiększające się zapotrzebowanie na 
produkcję żywności ekologicznej Wzrost kosztów produkcji

Powstanie grup producenckich
Brak środków inwestycyjnych 
/kapitału/

Wzrost cen płodów rolnych
Pogorszenie dostępu do opieki 
zdrowotnej

Poprawa infrastruktury drogowej Starzenie się społeczeństwa
Otwarcie przejścia granicznego w gminie 
Mircze (Kryłów)

Pogarszanie stanu technicznego 
istniejącej infrastruktury

Uproszczenie procedur pozyskiwania 
środków pomocowych

Zanieczyszczenie środowiska 
naturalnego

Rozwój gospodarstw rodzinnych

Marginalizacja regionu poprzez 
utrudnienia w dostępie do funduszy 
UE

Rozwój turystyki i agroturystyki
Rozwój  infrastruktury technicznej, 
komunalnej i społecznej
Preferencje dla młodych rolników
Możliwość pozyskania środków unijnych i 
krajowych na rozwój środowisk wiejskich
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Rozdział 5.  MISJA I WIZJA

5.1.  Misja społeczności lokalnej Gminy Mircze

Podejście  strategiczne  widzi  misję  przede  wszystkim  jako  strategiczne  narzędzie 
służące  do  zdefiniowania  istoty  bytu   i  działalności  organizacji  lub  społeczności 
lokalnej. Misja próbuje odpowiedzieć na podstawowe pytania na czym polega nasze 
działanie i co powinniśmy czynić w przyszłości. Misja powinna ujmować zasadnicze 
elementy:  cel,  strategię,  wartości,  standardy  zachowania.1 Misja  jest  także 
kulturowym spoiwem, w którym społeczność funkcjonuje jako zbiorowa całość. Tak 
rozumiana misja  jest  równoznaczna z  filozofią  działania,  która  pomaga członkom 
społeczności  postrzegać  wydarzenia  w  ten  sam  sposób  i  mówić  tym  samym 
językiem.

MISJA SPOŁECZNOŚCI SAMORZĄDOWEJ
GMINY MIRCZE

Nasza misją jest budowa zamożnej i bezpiecznej społeczności lokalnej otwartej 
na  świat,  współpracującej  z  sąsiadami,  budującej  aktywne  społeczeństwo 
obywatelskie dążące do zrównoważonego rozwoju gminy. 

5.2.  Wizja przyszłego rozwoju społeczności Gminy Mircze

Wizja odnosi się do pożądanego przyszłego stanu rzeczywistości, który pod pewnymi 
istotnymi  względami  jest  lepszy  niż  obecna  rzeczywistość.  Obraz  ten  może  być 
niejasny jak marzenie lub tak dokładny jak zadanie lub misja.
Wizja to przyszłość, która będzie lepsza niż stan obecny.2

Wizja  jest  ograniczona  czasowo  i  dotyczy  przede  wszystkim  celu,  pożądanej 
przyszłej sytuacji, po jej osiągnięciu musi być opracowana nowa wizja, podczas gdy 
misja jest niejako ponad czasowa i bardziej ukierunkowana na zasady działania.
Stworzenie dobrej  wizji  wymaga wyobraźni  i  umiejętności twórczego myślenia ale 
także  realizmu  i  umiejętności  trafnego  prognozowania  przyszłości  w  oparciu  o 
aktualne tendencje rozwojowe. 

WIZJA SPOŁECZNOŚCI SAMORZĄDOWEJ
GMINY MIRCZE

Mircze  będzie  gminą  sprzyjającą  rozwojowi  gospodarczemu   i wzrostowi 
aktywności  gospodarczej  ze  szczególnym  uwzględnieniem  produkcji  rolnej 
konkurencyjnej  na  rynkach  europejskich  pod  względem  jakości  oraz 
agroturystyki z wykorzystaniem  zachowanych  naturalnych  walorów 
środowiska  i  dziedzictwa  kulturowego  oraz  gminą  rozwijającej  się 
przedsiębiorczości i handlu, wykorzystującej swoje przygraniczne położenie.

1 A. Campbell, S.Yeung, „Creating a Sense of Mission” Long Range Planning, sierpień 1991
2 W. Bennis, B. Nanus, „Leaders: The Strategies for Taking Charge”, N. Jork, 1985
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Rozdział 6.KIERUNKI ROZWOJU DO 2015 ROKU – OBSZARY 
STRATEGICZNE

Dla wyznaczenia kierunków przyszłego rozwoju gminy Mircze zidentyfikowano 
pięć   zasadniczych  obszarów   strategicznych,   w których  pożądany  jest  rozwój 
społeczno  –  gospodarczy,  którego  postęp  należy  wspierać  i  równocześnie 
monitorować rezultaty prowadzonych działań. 

Obszary  strategiczne  rozwoju  gminy  Mircze  to:  gospodarka,  infrastruktura 
i środowisko, kapitał ludzki,  kultura, turystyka i sport oraz obszar promocji służący 
rozwojowi gospodarki i turystyki „gmina przyjazna inwestorom i przyjezdnym”. 

6.1 Obszar strategiczny „Gospodarka ”
W  obszarze  strategicznym  gospodarka  wyróżniono  2  cele  strategiczne:  rozwój 
obszarów wiejskich i  rozwój przedsiębiorczości,

Cel strategiczny 1. Rozwój obszarów wiejskich.

Rolniczy  charakter,  warunki  glebowe  i  klimatyczne   gminy  determinują  kierunki 
rozwoju  gospodarczego  społeczności  lokalnej,  który  powinien  dążyć  do  wzrostu 
opłacalności  produkcji  rolniczej  i  poszerzanie  możliwości  dywersyfikacji  źródeł 
dochodu ludności wiejskiej.

Działanie  1.  Tworzenie  warunków  do  rozwoju  rolnictwa  i  wzrostu  opłacalności 
produkcji rolnej.

Działanie to skierowane jest na poszukiwanie nowych, gwarantujących długotrwały 
zbyt produktów rolnych,  podniesienie wartości dodanej produktów rolniczych oraz na 
wsparcie  szeroko  rozumianego  rozwoju rynków  zbytu  na  lokalne  produkty  rolne. 
Należy tu zwrócić uwagę na:

• Propagowanie produkcji ekologicznej żywności
• Propagowanie produkcji roślin energetycznych
• Współdziałanie na rzecz rozwoju przetwórstwa – wstępne przetwarzanie 

płodów rolnych
• Rozwój produkcji warzywniczej
• Opracowanie i współorganizacja programu  szkoleń dla rolników (podniesienie 

kwalifikacji, dywersyfikacja źródeł dochodów ) 
• Promocja Produktu Lokalnego Gminy Mircze
• Wspieranie modernizacji gospodarstw rolnych
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Działanie 2. Tworzenie warunków do wzrostu zamożności ludności wiejskiej

Działanie  to  ukierunkowane  jest  na  szeroko  rozumiany   wzrost  aktywności 
gospodarczej i społecznej obszarów wiejskich. Obejmuje ono przede wszystkim: 

• Wspieranie tworzenia ukierunkowanych grup producenckich  i klastrów 
producentów   żywności (w tym ekologicznej)

• Pomoc w tworzeniu biur obsługujących grupy producenckie

• Wspieranie przetwórstwa rolno-spożywczego
• Pobudzenie  aktywności  społeczności  wiejskiej  w  kierunku  podejmowania 

pozarolniczej działalności gospodarczej.
• Wspieranie rozwoju rodzinnych przedsiębiorstw agroturystycznych
• Działanie na rzecz integracji i aktywizacji społeczności wiejskiej
• Podnoszenie świadomości ekologicznej
• Działania na rzecz scalania gruntów
• Kontynuowanie melioracji wodnych z budową zbiorników wodnych

Cel strategiczny 2. Rozwój przedsiębiorczości.

Rozwój przedsiębiorczości ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju gminy i  wzrostu 
zamożności  jej  mieszkańców.  Rozwój  przedsiębiorczości  to  równocześnie 
najskuteczniejszy sposób tworzenia nowych miejsc pracy, a co za tym idzie jest to 
sposób na rozwiązanie wielu problemów społecznych w społecznościach lokalnych. 

Działanie 1. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości

W  ramach  tego  działania  należy  przewidzieć  tworzenie  programu  rozwoju  małej 
i średniej przedsiębiorczości wraz ze sposobem propagowania przedsiębiorczości i 
programu w społeczności gminy (n.p. – lekcje, pogadanki w szkołach, konkursu na 
najlepszy biznesplan itp.)  Działania te powinny obejmować:

• Tworzenie  przyjaznego  klimatu  dla   rozwoju  przedsiębiorczości  poprzez 
ułatwienie  dostępu do informacji, znoszenie barier biurokratycznych

• Przygotowanie  programu  rozwoju  przedsiębiorczości  w  ramach,  którego 
zostanie zrealizowane

 Przeprowadzenie  pełnej  inwentaryzacji  i  stworzenie  bazy  danych  o 
terenach i obiektach przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości

 Powołanie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 Utworzenie Mireckiego Parku Przemysłowego 
 Promocja lokalnych liderów przedsiębiorczości
 Opracowanie katalogu ofert inwestycyjnych i jego promocja
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 Utworzenie punktu informacji i promocji biznesu
• Powołanie lokalnego Funduszu Gwarancyjnego dla przedsiębiorców
• Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz  rozwoju przedsiębiorczości 

w województwie lubelskim.
• Działania na rzecz zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo

6.2. Obszar strategiczny „Infrastruktura i środowisko”

W  obszarze  infrastruktura  i  środowisko  zostały  zdefiniowane  2  cele 
strategiczne: rozwój infrastruktury technicznej i rozwój infrastruktury społecznej.

Cele  te  są  w  pełni  zbieżne  z  założeniami  zawartymi  w  Narodowych 
Strategicznych  Ramach  Odniesienia3 oraz   Strategią  Województwa  Lubelskiego. 
Gwarantuje  to  możliwość  pozyskania  środków  finansowych  na  realizacje 
zdefiniowanych celów. 

Cel strategiczny 1 „Rozwój infrastruktury technicznej”

Budowa odpowiedniej infrastruktury jest warunkiem koniecznym dla rozwoju 
społeczno gospodarczego regionu. Rozwój tej infrastruktury powinien odbywać się 
w sposób skoordynowany z działaniami podejmowanymi w gminach wchodzących 
w skład powiatu.  Działania zaproponowane w poszczególnych celach służyć będą 
ponadto  podniesieniu  konkurencyjności  gminy  jako  obszaru  przyjaznego 
mieszkańcom i inwestorom.
Aktualna sytuacja w zakresie infrastruktury jest niezadowalająca jak widać z ocen w 
analizie  SWOT.  Jakość  infrastruktury  drogowej  ma  decydujące  znaczenie  dla 
dostępności komunikacyjnej gminy a co za tym idzie jej atrakcyjności gospodarczej. 
Dlatego zadaniem oznaczeniu strategicznym jest poprawa infrastruktury w zakresie 
budowy, rozbudowy, remontów i modernizacji infrastruktury drogowej. Przewidziano 
także  działania  na  rzecz  podniesienia  atrakcyjności  gminy  oraz  rozwiązywanie 
problemów w zakresie ochrony środowiska. 

Działanie 1. Poprawa infrastruktury dróg na terenie gminy.

Działanie polegać będzie  na podejmowaniu projektów inwestycyjnych zmierzających 
do  rozwoju  sieci  drogowej  przede  wszystkim  poprzez    modernizację  i  poprawę 
jakości dróg istniejących i ich otoczenia (chodniki, przystanki, miejsca parkingowe). 
Na  terenie  gminy  znajdują  się  miejscowości,  które  są  aktualnie  trudnodostępne 
komunikacyjnie  z powodu złego stanu dróg. Inwestycje w sieć drogową będą zatem 
skierowane w pierwszym rzędzie w tym kierunku.  Ważnym obszarem aktywności 
będzie także modernizacja dróg w kierunku planowanego przejścia granicznego w 
Kryłowie. 

3 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007- 2013 „wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie” 
Dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006. 
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Działanie 2. Działania na rzecz podniesienia atrakcyjności gminy.   

Działanie ma na celu doprowadzenie do podniesienia standardu życia mieszkańców 
gminy jak i zwiększenie atrakcyjności gminy dla potencjalnych inwestorów i turystów 
poprzez:

• Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej
• Propagowanie oczyszczalni przydomowych
• Budowa kanalizacji w miejscowości Mircze
• Budowa zbiorników retencyjnych
• Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Działanie 3. Rozwiązanie problemów w zakresie ochrony środowiska

Zrównoważony rozwój społeczności lokalnej nie może odbywać się bez poświecenia 
należytej  uwagi  poprawie  stanu  środowiska  naturalnego.  Wysiłki  powinny  być 
skierowane na rozwiązywanie bieżących zagadnień takich jak:
 

• Zalesianie gruntów rolnych o małej przydatności dla rolnictwa
• Kontynuacja i promocja działań na rzecz segregacji odpadów
• Wspieranie działań na rzecz organizacji systemu gospodarki odpadami
• Kontynuacja programu edukacji ekologicznej dla szkół  i promocja zachowań 

proekologicznych w społeczeństwie
• Działania  wspierające  na  rzecz  zachowania  różnorodności  biologicznej  i 

krajobrazowej,
• Wprowadzanie odnawialnych źródeł pozyskiwania energii 
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Cel strategiczny 2. Rozwój infrastruktury społecznej.   

Istotne znaczenie dla procesów wzrostu ma właściwy i adekwatny do gospodarczego 
rozwój  infrastruktury  społecznej  dotyczący  dostępności  i   utrzymywania  dobrego 
stanu obiektów użyteczności publicznej w sferze opieki medycznej, edukacji, kultury i 
sportu,  tworzenia  warunków  do  informatyzacji  społeczeństwa  a  także  tworzenie 
warunków do powstania budownictwa socjalnego.

Działanie 1. Stworzenie planu rozwoju i modernizacji obiektów edukacyjnych, służby 
zdrowia, kultury

Działanie to przewiduje stworzenie wieloletniego planu określającego  zadania gminy 
w rozwoju i utrzymaniu dobrego stanu, stałego odnawiania wyposażenia  obiektów 
infrastruktury społecznej. W tym zadaniu w szczególności należy zwrócić uwagę na 
stworzenie bazy lokalowej  dla:

• Terapii zajęciowej
• Świetlic integracyjnych
• Centrum Usług dla Niepełnosprawnych
• Spółdzielni socjalnej
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Działanie 2. Tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego
 
W  obecnych  czasach  dostęp  do  technologii  i  zasobów  informatycznych   jest 
niezbędny do odrobienia zapóźnień cywilizacyjnych i uniknięcia marginalizacji gminy 
ze względu na peryferyjne położenie. W działaniu tym przewidziano:

• Ułatwienie dostępu do internetu poprzez podjęcie działań zmierzających do 
stworzenia i realizacji programu „Internet dla każdego”

• Podjęcie działań zmierzających do stworzenia i realizacji programu „E - urząd”

Działanie 3.  Tworzenie  warunków  do  powstania  budownictwa  mieszkaniowego 
socjalnego i komunalnego

Działanie to będzie realizowane poprzez
• Stworzenie programu budownictwa socjalnego w gminie
• Pozyskanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe

6.3. Obszar strategiczny „Kapitał ludzki”

Kapitał  ludzki  czyli  społeczność  lokalna  jest  najważniejszym  czynnikiem  rozwoju 
każdego  terytorium dlatego  zapewnienie  rozwoju  społecznego,  ogólnego  rozwoju 
zasobów ludzkich,  dostępu  do  edukacji,  opieki  medycznej,  opieki  społecznej  czy 
obiektów infrastruktury społecznej jest jednym z podstawowych elementów ogólnego 
rozwoju  gminy.  Wyznaczono  trzy  cele  strategiczne:  rozwój  społeczeństwa 
obywatelskiego,  rozwój  edukacji,   zabezpieczenie  dobrego  poziomu  opieki 
medycznej i dobrego poziomu bezpieczeństwa i opieki społecznej. 

Cel strategiczny 1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Wzmocnienie  samorządności  i  procesów  kontroli  społecznej,  niezbędne  do 
prawidłowego, wszechstronnego rozwoju gminy, jest możliwe tylko przy współudziale 
społeczeństwa  o  charakterze  obywatelskim.  Niezbędne  są  zatem  działania 
zmierzające do wzmocnienia organizacji pozarządowych i propagowania aktywności 
obywatelskiej mieszkańców gminy.

Działanie  1.  Tworzenie  warunków  do  wzmocnienia  sektora  organizacji 
pozarządowych.   

Sprawdzonym  modelem  aktywności  społeczności  lokalnej  jest  uczestnictwo 
w działaniach różnego rodzaju organizacji o charakterze pozarządowym. W działaniu 
tym należy zwrócić szczególnie uwagę na:

• Współpracę z organizacjami pozarządowymi i wspierania powstawania 
organizacji pozarządowych

• Pomoc  w  tworzeniu forum  organizacji  pozarządowych  i  jego  obsłudze 
technicznej
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Działanie 2. Propagowanie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy

Działanie to ma zmierzać do stałego wzrostu uczestnictwa mieszkańców w życie 
gminy zarówno w demokratycznym akcie wyborczym jak i podejmowaniu bieżących 
inicjatyw obywatelskich. Przewidziano tu:

• Propagowanie demokracji uczestniczącej
• Propagowanie jawność życia publicznego poprzez właściwą politykę dostępu 

do informacji
• Tworzenie warunków do działań na rzecz tolerancji i integracji społecznej
• Tworzenie warunków do pełnej integracji ze społecznością osób 

niepełnosprawnych 
• Utworzenie Nadbużańskiego Centrum Aktywności Społecznej

Cel strategiczny 2. Rozwój edukacji.

Wykształcone  społeczeństwo  to  społeczeństwo,  które  jest  zdolne  do  szybszego 
rozwoju, lepiej przystosowane do zmiennych warunków współczesnej gospodarki i 
potrzeb rynku pracy. Stopień wykształcenia społeczeństwa jest również miernikiem 
postępu  społecznego.  Dlatego  też  należy  wdrożyć  działania  poprawiające  stan 
infrastruktury edukacyjnej w gminie. 

Działanie 1.  Poprawa warunków kształcenia

 Dostęp do edukacji i rozwój szkolnictwa to podstawa rozwoju zasobów ludzkich, a 
wykształcone  społeczeństwo  to  ważny  czynnik  rozwojowy.  W  działaniu  tym 
przewidzieć należy:
   

• Ciągłe  dostosowanie  bazy  dydaktycznej  i  lokalowej  szkół  do  potrzeb 
edukacyjnych.

• Modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjnej 
• Utworzenie szkoły średniej
• Wykorzystanie  istniejącej  bazy  i  kadry  dla  potrzeb  szkoleniowych  działań 

gminy

Działanie 2. Aktywizacja procesów wspomagających edukację

Istota postępu w dzisiejszej gospodarce jest kształcenie przez całe życie, a także 
umożliwienie  dzieciom  i  młodzieży  korzystanie  z  zajęć  pozalekcyjnych,  które 
zapewnią im wszechstronny rozwój. Realizować te zadania należy poprzez:

• Wspieranie  powstania  placówki  kształcenia  ustawicznego  i  doradztwa 
zawodowego

• Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dzieci i młodzieży
• Wspieranie organizacji  zajęć pozalekcyjnych w celu wyrównywania różnic i 

podniesienia poziomu kształcenia 
• Wspieranie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli
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Cel strategiczny 3. Zabezpieczenie odpowiedniego poziomu opieki medycznej

Dostępność  do  dobrej  jakości  usług  medycznych  jest  podstawową  potrzebą 
społeczną.  Zapewnienie  dobrego  poziomu  usług  medycznych  oznacza  poprawę 
stanu zdrowia społeczności  lokalnej,  a  co  za  tym idzie  zwiększa jej  zdolność do 
aktywnego  działania  na  polu  gospodarki,  przekłada  się  za  tym bezpośrednio  na 
rozwój społeczno – gospodarczy i  jest równocześnie miernikiem poziomu rozwoju 
danej społeczności. 

Działanie 1. Poprawa jakości i dostępności usług medycznych

Wspieranie działań mających na celu poprawę funkcjonowania służby zdrowia ma 
duże  znaczenie  dla  społeczności  lokalnej.  Dlatego  w  działaniu  tym  należy 
uwzględnić:

• Działania na rzecz poszerzenia zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych 
szczególnie w zakresie diagnostyki i świadczeń specjalistycznych

• Zwiększenie ilości działających gabinetów lekarskich 
• Działania na rzecz unowocześnienia wyposażenia placówek medycznych

Działanie 2. Promocja profilaktyki

Zdrowa społeczność lokalna, to społeczność, która jest świadoma wagi zdrowego 
stylu życia, co równocześnie obniża społeczne koszty opieki medycznej. W działaniu 
przewidziano:

   
• Rozpoznawanie zagrożeń i wspieranie działań z zakresu profilaktyki uzależnień 
• Wspieranie działań mających na celu profilaktykę i promocję zdrowia.

Cel strategiczny 4. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i     socjalnego.  

Solidarność  społeczna  to  w  pierwszym  rzędzie  dbałość  o  słabszych  członków 
społeczności,  którzy  wymagają  pomocy  i  opieki.  Jednocześnie  konieczne  jest 
rozwijanie działań profilaktycznych, które pomogą zapobiec szerzeniu się patologii 
towarzyszących  zwykle  wykluczeniu  społecznemu.  Działania  powinny  również 
wzmacniać  rodzinę  jako  podstawowy  czynnik  w  funkcjonowaniu  społeczności 
lokalnej.

Działanie 1. Polityka prorodzinna i przeciwdziałanie patologiom społecznym

 Działanie  ma  na  celu  wzmocnienie  sytuacji  rodzin  i  wzmocnienie  więzów 
społecznych. Budowę zdrowego, zintegrowanego społeczeństwa należy prowadzić 
poprzez działania takie jak:
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• Zapewnienie  odpowiedniej  pomocy  i  opieki  osobom  słabym  społecznie, 
wykluczonym, starszym, chorym i bezradnym 

• Tworzenie warunków do realizacji warsztatów terapii zajęciowej
• Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania świetlic  i 

działań  socjoterapeutycznych,  wychowawczo-profilaktycznych  i  innych  dla 
wsparcia rodziny

• Informacja o zagrożeniach patologiami w środowisku lokalnym
• Organizacja cyklicznych imprez rodzinnych
• Wsparcie w tworzeniu organizacji pożytku publicznego  i wolontariatu
• Działania na rzecz poprawy infrastruktury pomocy społecznej  i szkolenie kadr
• Podjęcie działań na rzecz pełnego wykorzystania placówek pomocy społecznej
• Pomoc bezrobotnym poprzez utworzenie Gminnej Agencji Zatrudnienia

Działanie  2.  Podjęcie  działań  na  rzecz  integracji  niepełnosprawnych 
w społeczeństwie

Działanie ma na celu tworzenie warunków na rzecz aktywizacji osób zagrożonych 
wykluczeniem  społecznym,  integracji  społecznej  i  aktywnego  udziału  w  życiu 
społeczności wszystkich jej członków. Przewidzieć tu należy:

• Tworzenie klas integracyjnych w szkołach
• Sukcesywna  likwidacja  barier  architektonicznych  w  budynkach  użyteczności 

publicznej
• Działania na rzecz zatrudnienia niepełnosprawnych, 
• Wspieranie  organizacji  Warsztatów  Terapii   Zajęciowej  i  innych  placówek 

wsparcia dziennego,
• Rozpoznawanie  i  opracowywanie  planu  rozwiązywania  problemów  osób 

niepełnosprawnych 
• Organizacja ośrodka rehabilitacyjno – edukacyjno - wychowawczego

Działanie 3. Tworzenie warunków do wzrostu bezpieczeństwa publicznego na terenie 
gminy. 

W działaniu tym przewidziano
• Aktywną współpracę i koordynację działań  służb bezpieczeństwa publicznego 

w związku z powstaniem przejścia granicznego w Kryłowie
• Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (przystanki, chodniki, parkingi)
• Doposażenie w sprzęt jednostek OSP
• Aktywne wspieranie pracy wychowawczo-socjalnej z młodzieżą w szkołach
• Organizacja  akcji  informacyjnych  o  zagrożeniach,  uczestnictwo 

w organizowanych programach prewencyjnych

 6.4 Obszar strategiczny „Kultury, turystyka, sport”
Obszar „Turystyka kultura, sport ” za główny cel stawia sobie poprawę parametrów 
życia  mieszkańców  związanych  z    szeroko  pojmowaną  kulturą,  turystyką  i 
uprawianiem sportu.  Jest  on  zbieżny z  priorytetami    zdefiniowanymi  w Strategii 
Województwa. 
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Dla mieszkańców  gminy przyjmowanie turystów i ich obsługa może stanowić  ważne 
źródło  dochodów.  Turystyka  może  stać  się  dla  gospodarki  gminy  motorem 
napędzającym  rozwój   gminy.  Obsługa  i  przyjmowanie  turystów  na  odpowiednio 
wysokim poziomie jest także formą promocji gminy i wpływa pozytywnie na działania 
mające na celu pozyskiwanie inwestorów

Cel strategiczny 1. Podniesienie atrakcyjności turystycznej.

By  uczynić  turystykę  ważnym elementem gospodarki  gminy  należy  zwiększyć  jej 
atrakcyjność turystyczną,  gdyż w ten sposób można liczyć na zwiększenie liczby 
odwiedzających  ją  turystów.  Zwiększenie  atrakcyjności  oznacza  poprawę  jakości 
obsługi turystów. 

Działanie 1. Rozwój bazy wypoczynkowo-rekreacyjnej

Najskuteczniejszy  sposób  przyciągnięcia  turystów  to  zapewnienie  promocji, 
informacji  i  dobrych warunków infrastruktury obsługi  ruchu turystycznego.  Cel  ten 
można osiągnąć poprzez:

• Działania na rzecz utworzenia gminnego centrum informacji turystycznej
• Stworzenie programu „Rozwój społeczności Gminy Mircze poprzez turystykę”
• Stworzenie Produktu Turystycznego gminy Mircze oraz jego promocja w kraju i 

za granicą
• Wspieranie projektów zwiększających atrakcyjność turystyczną gminy:

 Budowa  wieży widokowej w Kryłowie
 Stworzenie odpowiedniej bazy i organizacja spływów tratwami po 

Bugu
 Rozwój  sieci  ścieżek  rowerowych  i  turystycznych  szlaków 

pieszych
 Organizacja placów zabaw
 Dążenie do: zagospodarowania  wyspy zamkowej, remontu XIX 

wiecznej  szkoły  w Mirczu,  odnowy i  zagospodarowania miejsc 
kultu religijnego na pograniczu 

• Organizacja Nadbużańskiego Centrum Szkoleniowo - Rekreacyjnego
• Wspieranie inwestorów chcących organizować miejsca aktywnego wypoczynku

Działanie 2. Kultywowanie i promocja kultury lokalnej

Kultura  lokalna  i  lokalne  dziedzictwo  kulturowe  są  bardzo  ważnymi  elementami 
składającymi  się  na  atrakcyjność  gminy.  Skuteczne  wykorzystanie  zasobów 
kulturowych będzie obejmować takie działania jak:

• Organizacja i promocja masowych imprez rekreacyjnych:
 Dni miejscowiści 
 Swięto Suma
 Piknik  Historyczny  w  murach  zamku  kryłowskiego  (promocja 

tradycyjnego jadła i napitku)
 Spływy kajakowe

• Tworzenie  oraz  promocja  zintegrowanego  kalendarza  imprez  kulturalnych 
odbywających się na terenie gminy
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• Podejmowanie działań z zakresu ochrony i rewitalizacji obiektów zabytkowych, 
ochrony  przed  zniszczeniem  i  zapomnieniem  dziedzictwa  kulturowego 
pogranicza polsko - ukraińskiego

• Podejmowanie  działań  mających  na  celu  rozwijanie  współpracy 
międzynarodowej

• Współpraca  z  innymi  samorządami  w  zakresie  promocji  turystycznej  i 
kulturalnej 

Cel strategiczny 2. Rozwój sportu masowego

Masowe  uprawianie  sportu  jest  ważnym  czynnikiem  integracyjnym  dla  każdej 
społeczności  lokalnej,  sprzyja  poprawie  stanu  zdrowia  mieszkańców,  promuje 
zdrowy  tryb  życia,  a  poprzez  imprezy  masowe  może  również  stanowić  element 
promocji gminy. Dlatego też warto wspierać masowy sport amatorski w działaniach 
samorządu.

Działanie 1. Wspieranie rozwoju sportu i organizacji masowych imprez sportowych.

Rozwój masowego sportu wymaga wsparcia dla organizacji sportowych promujących 
sport  i  organizujących  imprezy  masowe  i  sportowe.  Działanie  to  będzie  zatem 
obejmować:  

• Wspieranie działalności Klubów Sportowych i organizacji propagujących sport
• Organizowanie rozgrywek i turniejów
• Organizacja  masowych  biegów  przełajowych  oraz  rajdów  i  wycieczek 

rowerowych 
•  Wspieranie  budowy  obiektów  sportowych  (stadiony,  boiska,  sale 

gimnastyczneitp.) 

6.5 Obszar strategiczny „Gmina Przyjazna dla Inwestorów i Przyjezdnych ” 

Obszar ten poświęcony jest podniesieniu atrakcyjności gminy w celu przyciągnięcia 
potencjalnych  inwestorów  zewnętrznych,  a  także  wszystkich  przyjezdnych  w  tym 
oczywiście także turystów. Najważniejszym elementem jest stworzenie pozytywnego 
wizerunku  gminy  poprzez  ułatwienia  w  obsłudze  potencjalnych  inwestorów 
zainteresowanych  działalnością  gospodarczą  w  gminie  jak  również  zapewnienie 
odpowiedniej łatwo dostępnej informacji dla przyjezdnych i turystów.

Cel strategiczny 1. Tworzenie sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności 
gospodarczej i wspieranie potencjalnych inwestorów.

O  decyzjach  inwestycyjnych  decyduje  często  pierwsze  wrażenie,  które  jest 
wypadkową  panującego  w  gminie  tzw.  klimatu  inwestycyjnego.  Dlatego  też  dla 
sprawnego  działania  ważne  jest  przygotowanie  administracyjne  do  obsługi 
potencjalnego  inwestora,  przygotowanie  terenów  pod  inwestycje,  dokumentacji 
planistycznej i odpowiedniego przygotowania oferty inwestycyjnej.   
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Działanie 1. Tworzenie warunków przychylnych inwestorom

Działanie to polegać będzie na przygotowaniu materiałów informacyjnych, planów 
zagospodarowania i terenów pod inwestycje. W ramach tego działania przewidziano: 

• Tworzenie i publikowanie ofert inwestycyjnych dla przyszłych inwestorów.
• Tworzenie  klimatu  do  rozwoju  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  - 

wspieranie przedsiębiorczości.
• Poprawę komunikacji i informacji społecznej 
• Podjęcie  działań  w  celu  opracowania  spójnego  planu  przestrzennego 

zagospodarowania  z  uwzględnieniem  zasobu  gruntów  do  aktywnej 
działalności gospodarczej

• Wykorzystanie atutów gminy dla jej wszechstronnego rozwoju .

Działanie 2. Tworzenie dobrego klimatu dla przyjezdnych

Działanie polegać będzie na stworzeniu systemu informacji, który ułatwi przyjezdnym 
i turystom poruszanie się po gminie i ułatwi odnalezienie poszukiwanych przez nich 
obiektów. Działanie polegać będzie na: 

• Zapewnieniu dobrej informacji wizualnej dla przyjezdnych
• Opracowanie  i  wdrożenie  sytemu oznakowania  obiektów zabytkowych i 

innych atrakcji turystycznych (tabliczki informacyjne, drogowskazy, tablice 
z mapą gminy)

• Zaprojektowanie  i  wykonanie  obiektów  małej  architektury  na  rogatkach 
gminy (tzw. witacze)

61



Rozdział 7. ZGODNOŚĆ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO 
GMINY MIRCZE Z INNYMI DOKUMENTAMI

Poniżej  w  wersji  tabelarycznej  przedstawiono  zgodność  celów  i  działań 
zaplanowanych  w  Strategii  Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Mircze kolejno 
z następującymi krajowymi i regionalnymi dokumentami programowymi:

1. Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2020

2. Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 
2007 – 2013

3. Narodowa Strategią Spójności na lata 2007 – 2013.
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Strategia Rozwoju woj. lubelskiego na lata 2007 - 2020

Strategia Rozwoju Lokalnego 
Gminy MIrcze 2007 – 2015 Priorytety rozwoju województwa lubelskiego

Obszar Cel strategiczny Działanie
tworzenie 
warunków 
restrukturyza
cji rolnictwa 
oraz 
wielofunkcyjn
ego rozwoju 
obszarów 
wiejskich;

rozbudowa i 
modernizacja 
systemu 
komunikacyjn
ego i przejść 
granicznych

Tworzenie 
kompleksowyc
h systemów 
infrastruktury 
ekonomicznej;

rozwój 
systemu 
przygotowania 
kadr;

poprawa 
kondycji 
ekologicznej 
środowiska;

tworzenie 
warunków 
racjonalnej i 
ekonomicznie 
efektywnej 
urbanizacji 
województwa; 

ochrona i 
pomnażanie 
dziedzictwa 
kulturowego 
oraz jego 
wykorzystanie 
dla 
harmonijnego 
rozwoju 
społecznego. 

Obszar 
strategiczny 
„Gospodarka ”

Cel strategiczny 
1. Rozwój 
obszarów 
wiejskich 

Działanie 1 
Tworzenie warunków do 
rozwoju rolnictwa i 
wzrostu opłacalności 
produkcji rolnej

x x

Działanie 2
Tworzenie warunków do 
wzrostu  zamożności 
ludności wiejskiej

x x x

Cel strategiczny 
2. 
Rozwój 
przedsiębior-
czości.   

Działanie 1 Tworzenie 
warunków rozwoju 
przedsiębiorczości

x x
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Obszar 
strategiczny
„Infrastruktura i 
środowisko”

Cel strategiczny 1
Rozwój 
infrastruktury 
technicznej itp.

Działanie 1
Poprawa infrastruktury 
dróg na terenie gminy

x x
Działanie 2
Działania na rzecz 
podniesienia 
atrakcyjności gminy

x x

Działanie 3
Rozwiązanie problemów 
w zakresie ochrony 
środowiska

x x

Cel strategiczny 2
Rozwój 
infrastruktury 
społecznej 

Działanie 1 
Stworzenie planu 
rozwoju i modernizacji 
obiektów edukacyjnych, 
służby zdrowia, kultury

x

Działanie 2. 
Tworzenie warunków do 
rozwoju  społeczeństwa 
informacyjnego

x

Działanie 3.  Tworzenie 
warunków do powstania 
budownictwa socjalnego

x

Obszar 
strategiczny 
„Kapitał 
Ludzki”

Cel  strategiczny 
1. 
Rozwój 
społeczeństwa 
obywatelskiego

Działanie  1.  Tworzenie 
warunków  do 
wzmocnienia  sektora 
organizacji 
pozarządowych.   

x

Działanie  2. 
Propagowanie 
aktywności 
obywatelskiej 
mieszkańców gminy

x

Cel strategiczny 
2. 
Rozwój edukacji

Działanie 1.  Poprawa 
warunków kształcenia X

Działanie 2. Aktywizacja 
procesów 
wspomagających 
edukację

X
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Cel strategiczny 3. 
Zabezpieczenie 
odpowiedniego 
poziomu opieki 
medycznej

Działanie  1.  Poprawa 
jakości  i  dostępności 
usług medycznych

x x

Działanie  2.  Promocja 
profilaktyki

x x

Cel strategiczny 4
Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
publicznego i 
socjalnego

Działanie 1. 
Polityka  prorodzinna  i 
przeciwdziałanie 
patologiom społecznym

x

Działanie 2. 
Podjęcie  działań  na 
rzecz  integracji 
niepełnosprawnych 
w społeczeństwie

x

Działanie 3. Tworzenie 
warunków do wzrostu 
bezpieczeństwa 
publicznego na terenie 
gminy.

x

Obszar 
strategiczny 
„Kultury, 
turystyka, 
wypoczynek”

Cel  strategiczny  1. 
Podniesienie 
atrakcyjności 
turystycznej

Działanie 1. 
Rozwój  bazy 
wypoczynkowo-
rekreacyjnej

x x x

Działanie 2. 
Kultywowanie i promocja 
kultury lokalnej

x x
Cel strategiczny 2. 
Rozwój sportu 
masowego

Działanie  1.  Wspieranie 
rozwoju  sportu  i 
organizacji  masowych 
imprez sportowych.

x x

Obszar 
strategiczny 
Promocja - 
„Przyjazna 
Gmina ”

Cel strategiczny 1. 
Wdrożenie 
programu promocji 
gminy „Przyjazna 
Gmina”

Działanie 1. Tworzenie 
warunków przychylnych 
inwestorom

x X

Działanie 2. Tworzenie 
dobrego klimatu dla 
przyjezdnych

x X x
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Regionalny Program Operacyjny woj. lubelskiego

Strategia Rozwoju Lokalnego 
Gminy MIrcze 2007 – 2015 Osie priorytetowe

Obszar Cel strategiczny Działanie

Przedsiębior-
czość i innowacje

Infrastrukt
ura 

ekonomicz
na

Transport
Środowisko 

i czysta 
energia

Kultura, 
turystyk

a i 
współpra

ca 
międzyre
gionalna

Infrastruktur
a społeczna

Obszar 
strategiczny 
„Gospodarka ”

Cel strategiczny 1. 
Rozwój obszarów 
wiejskich 

Działanie 1 
Tworzenie warunków 
do rozwoju rolnictwa i 
wzrostu opłacalności 
produkcji rolnej

x x

Działanie 2
Tworzenie  warunków 
do wzrostu zamożności 
ludności wiejskiej

x x

Cel strategiczny 2. 
Rozwój przedsiębior-
czości.   

Działanie 1 Tworzenie 
warunków rozwoju 
przedsiębiorczości

x
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Obszar 
strategiczny
„Infrastruktura i 
środowisko”

Cel strategiczny 1
Rozwój infrastruktury 
technicznej itp.

Działanie 2
Działania na rzecz 
podniesienia 
atrakcyjności gminy

x x

Działanie 3
Rozwiązanie 
problemów w zakresie 
ochrony środowiska

x x x

Cel strategiczny 2
Rozwój infrastruktury 
społecznej 

Działanie 1 
Stworzenie planu 
rozwoju i modernizacji 
obiektów 
edukacyjnych, służby 
zdrowia, kultury

x x

Działanie 2.
Tworzenie  warunków 
do  rozwoju 
społeczeństwa 
informacyjnego 

Działanie 3. 
Tworzenie  warunków 
do  rozwoju 
społeczeństwa 
informacyjnego
Działanie  budownictwa 
socjalnego

x x x
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Obszar 
strategiczny 
„Kapitał Ludzki”

Cel strategiczny 1. 
Rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego

Działanie 1.  Tworzenie 
warunków  do 
wzmocnienia  sektora 
organizacji 
pozarządowych.   

x x

Działanie  2. 
Propagowanie 
aktywności 
obywatelskiej 
mieszkańców gminy

x x

Cel strategiczny 2. 
Rozwój edukacji

Działanie 1.  Poprawa 
warunków kształcenia
Działanie  2. 
Aktywizacja  procesów 
wspomagających 
edukację

x

Działanie  2. 
Aktywizacja  procesów 
wspomagających 
edukację

Cel strategiczny 3. 
Zabezpieczenie 
odpowiedniego 
poziomu opieki 
medycznej

Działanie  1.  Poprawa 
jakości  i  dostępności 
usług medycznych

x x

Działanie  2.  Promocja 
profilaktyki

x

Cel strategiczny 4
Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
publicznego i 
socjalnego

Działanie 1. 
Polityka  prorodzinna  i 
przeciwdziałanie 
patologiom społecznym

x

Działanie 2. 
Podjęcie  działań  na 
rzecz  integracji 
niepełnosprawnych 
w społeczeństwie

x x

Działanie 3. Tworzenie 
warunków do wzrostu 
bezpieczeństwa 
publicznego na terenie 
gminy.

x x
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Obszar 
strategiczny 
„Kultury, turystyka, 
wypoczynek”

Cel  strategiczny  1. 
Podniesienie 
atrakcyjności 
turystycznej

Działanie 1. 
Rozwój  bazy 
wypoczynkowo-
rekreacyjnej

x x

Działanie 2. 
Kultywowanie i 
promocja kultury 
lokalnej

x x

Cel strategiczny 2. 
Rozwój sportu 
masowego

Działanie 1. Wspieranie 
rozwoju  sportu  i 
organizacji  masowych 
imprez sportowych.

x x

Obszar 
strategiczny 
Promocja - 
„Przyjazna Gmina 
”

Cel strategiczny 1. 
Wdrożenie programu 
promocji gminy 
„Przyjazna Gmina”

Działanie 1. Tworzenie 
warunków przychylnych 
inwestorom

x

Działanie 2. Tworzenie 
dobrego klimatu dla 
przyjezdnych

x
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Narodowa Strategia Spójności 2007 - 2013

Strategia Rozwoju Lokalnego 
Gminy MIrcze 2007 – 2015 Cele NSS polityki spójności

Obszar Cel strategiczny Działanie

Poprawa jakości 
funkcjonowania 
instytucji publicznych

Poprawa 
jakości 
kapitału 
ludzkiego i 
zwiększenie 
spójności 
społecznej

Budowa i 
modernizacja 
infrastruktury 
technicznej i 
społecznej 
mające 
podstawowe 
znaczenie dla 
wzrostu 
konkurencyjno
ści Polski.

Podniesienie 
konkurencyjno
ści i 
innowacyjnośc
i 
przedsiębiorst
w, w tym 
szczególnie 
sektora 
wytwórczego 
o wysokiej 
wartości 
dodanej oraz 
rozwój sektora 
usług

Wzrost 
konkurencyjno
ści polskich 
regionów i 
przeciwdziałan
ie ich 
marginalizacji 
społecznej, 
gospodarczej i 
przestrzennej

Wyrównywani
e szans 
rozwojowych 
i 
wspomagani
e zmian 
strukturalnyc
h na 
obszarach 
wiejskich

Obszar 
strategiczny 
„Gospodarka ”

Cel strategiczny 1. 
Rozwój obszarów 
wiejskich 

Działanie 1 
Tworzenie warunków 
do rozwoju rolnictwa i 
wzrostu opłacalności 
produkcji rolnej

x

Działanie 2
Tworzenie  warunków 
do wzrostu zamożności 
ludności wiejskiej

x x x x

Cel strategiczny 2. 
Rozwój przedsiębior-
czości.   

Działanie 1 Tworzenie 
warunków rozwoju 
przedsiębiorczości

x x x x
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Obszar 
strategiczny
„Infrastruktura i 
środowisko”

Cel strategiczny 1
Rozwój infrastruktury 
technicznej itp.

Działanie 2
Działania na rzecz 
podniesienia 
atrakcyjności gminy

x x x x

Działanie 3
Rozwiązanie 
problemów w zakresie 
ochrony środowiska

x x

Cel strategiczny 2
Rozwój infrastruktury 
społecznej 

Działanie 1 
Stworzenie planu 
rozwoju i modernizacji 
obiektów 
edukacyjnych, służby 
zdrowia, kultury

x x x

Działanie 2.
Tworzenie  warunków 
do  rozwoju 
społeczeństwa 
informacyjnego 

x x x

Działanie 3. 
Tworzenie  warunków 
do  rozwoju  
budownictwa 
socjalnego

x x x
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Obszar 
strategiczny 
„Kapitał Ludzki”

Cel strategiczny 1. 
Rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego

Działanie 1. Tworzenie 
warunków  do 
wzmocnienia  sektora 
organizacji 
pozarządowych.   

x

Działanie  2. 
Propagowanie 
aktywności 
obywatelskiej 
mieszkańców gminy

x

Cel strategiczny 2. 
Rozwój edukacji

Działanie 1.  Poprawa 
warunków kształcenia
 

x

Działanie  2. 
Aktywizacja  procesów 
wspomagających 
edukację

x

Cel strategiczny 3. 
Zabezpieczenie 
odpowiedniego 
poziomu opieki 
medycznej

Działanie  1.  Poprawa 
jakości  i  dostępności 
usług medycznych

x x

Działanie  2.  Promocja 
profilaktyki

x

Cel strategiczny 4
Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
publicznego i 
socjalnego

Działanie 1. 
Polityka  prorodzinna  i 
przeciwdziałanie 
patologiom 
społecznym

x

Działanie 2. 
Podjęcie  działań  na 
rzecz  integracji 
niepełnosprawnych 
w społeczeństwie

x x x

Działanie 3. 
Tworzenie warunków 
do wzrostu 
bezpieczeństwa 
publicznego na terenie 
gminy.

x
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Obszar 
strategiczny 
„Kultury, turystyka, 
wypoczynek”

Cel  strategiczny  1. 
Podniesienie 
atrakcyjności 
turystycznej

Działanie 1. 
Rozwój  bazy 
wypoczynkowo-
rekreacyjnej

x X

Działanie 2. 
Kultywowanie i 
promocja kultury 
lokalnej

x x

Cel strategiczny 2. 
Rozwój sportu 
masowego

Działanie  1. 
Wspieranie  rozwoju 
sportu  i  organizacji 
masowych  imprez 
sportowych.

x x

Obszar 
strategiczny 
Promocja - 
„Przyjazna Gmina 
”

Cel strategiczny 1. 
Wdrożenie programu 
promocji gminy 
„Przyjazna Gmina”

Działanie 1. 
Tworzenie warunków 
przychylnych 
inwestorom

x x x x

Działanie 2. 
Tworzenie dobrego 
klimatu dla 
przyjezdnych

x x
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Rozdział 8. SYSTEM MONITORINGU REALIZACJI STRATEGII

8.1 Przyjęte mierniki kontrolne na poziomie strategii
W przypadku monitoringu niniejszej Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Mircze 

na  lata  2008 –  2015 należy  posłużyć  się  narzędziem podanym  w Załączniku  1 
Tabela  Wartości  wskaźników  analitycznych  jako  punktu  odniesienia  do  pomiaru 
rezultatów  prowadzonych  działań..  Podane  tam  wskaźniki   w formie  liczb  lub 
procentów należy porównać z danymi uzyskanymi w czasie rzeczywistej  realizacji 
przedsięwzięć  na  ich  aktualnym  etapie  realizacji.  Wskaźniki  następnie  należy 
odnieść do czasu realizacji  zadania jaki  upłynął  wg planowanego harmonogramu 
oraz do stopnia wykorzystania przewidzianego na dane przedsięwzięcie budżetu.

8.2 Instytucje odpowiedzialne za realizację strategii
Strategia  Rozwoju  Lokalnego  gminy  Mircze  na  lata  2008  –  2015  została 

przygotowana jako dokument programowy wytyczający kierunki rozwoju społeczno 
gospodarczego wspólnoty samorządowej mieszkańców gminy Mircze.

Istota planowania strategicznego sprawia, że planowanie przeznaczone jest dla 
całej  społeczności,  a  więc  strategię  wdrażać  będzie  cala  społeczność  gminy. 
W perspektywie instytucjonalnej organizacją wdrażającą będzie Rada Gminy Mircze.

W ramach niniejszego dokumentu programowego Strategii  Rozwoju Lokalnego 
Gminy Mircze społeczność lokalna będzie podejmować  i realizować własne projekty, 
będzie  również  inicjować,  wspomagać  i  monitorować  projekty  skierowane  na 
osiągniecie celów określonych w strategii  a podejmowane przez inne organizacje 
działające  na  terenie  gminy,  które  będzie  także  wspierać,  wspomagać 
i monitorować.

W  poszczególnych  obszarach  strategicznych  cele  strategii  będą  również 
wytyczały  kierunki  dla  działań  inwestycyjnych,  społecznych  i projektowych 
podejmowanych przez wszystkie jednostki działające w gminie.  
Przedsięwzięcia  projektowe  podejmowane  przez  inne  podmioty  i  organizacje, 
a w szczególności  przez  organizacje  pozarządowe  będą  również  skierowane  na 
osiągnięcie w swoich rezultatach celów nakreślonych jako strategiczne w niniejszym 
dokumencie.

Strategia  Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Mircze   będzie  służyć  społeczności 
lokalnej  jako  dokument  programowy  dla  tych  wszystkich  działań,  projektów  i 
przedsięwzięć,  które  będą  podejmowane  przez  mieszkańców  gminy   w okresie 
horyzontu  planistycznego  2008  -  2015  Działania  te  zgodne  z  wytyczonymi  w 
poszczególnych obszarach celami służyć będą mieszkańcom gminy Mircze w celu jej 
wielofunkcyjnego, zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno- gospodarczego.

             Monitoring  Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Mircze na lata 2008 - 2015 
instytucjonalnie  przypisany  jest  do  zadań  powołanego  w  tym  celu  Zespołu 
Monitorującego. W celu prowadzenia skutecznego monitoringu decyzją Rady Gminy 
należy powołać zespół zadaniowy do spraw wdrożenia i monitoringu Strategii. Zespół 
ten jako Komitet (Zespół) Monitorujący organizował będzie co sześć miesięcy ( lub 
tez  w  innych  uzgodnionych  wspólnie  z  Radą  Gminy  czasookresach)  spotkania 
informacyjne  dla  Rady  Gminy,  oraz  zaproszonych  gości  reprezentujących  różne 
środowiska,  organizacje  i  grupy  społeczne.  Na  spotkaniach  tych  przedstawiony 
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zostanie postęp dokonany we wdrażaniu strategii. Natomiast dorocznie po zebraniu 
danych z realizacji  oraz przeprowadzonych badań wskaźników wykonania Zespół 
Monitorujący  przedstawi   Raport  z  realizacji  Strategii.  Adresatem  raportu  będzie 
w pierwszym rzędzie  Rada  Gminy  oraz  Wójt  Gminy  jednak  egzemplarze  raportu 
otrzymają także zainteresowane jednostki,  instytucje oraz organizacje pozarządowe 
w zależności od ich zainteresowania lub potrzeb.

8.3 Organizacja systemu monitorującego i procedury pomiarowo-ewaluacyjne 
oraz korekcyjne

Monitoring jest jednym z najważniejszych obszarów zarządzania strategicznego 
kluczowym dla wdrażania wszelkich przedsięwzięć, projektów i działań, które zostały 
wcześniej zaplanowane w procesie planowania strategicznego. Monitoring to inaczej 
proces  kontroli postępu i osiągniętych rezultatów podjętych wcześniej  działań, które 
są realizowane w ramach niniejszego okresu programowania. Ocenę skuteczności 
działań i  osiągniętych rezultatów należy prowadzić  biorąc pod uwagę ich postęp, 
zgodność z zaplanowanym harmonogramem, uzyskane wyniki, ich ilość i jakość oraz 
wpływ  realizacji  monitorowanego  działania  na  bezpośrednich  i   pośrednich 
beneficjentów oraz bezpośrednie i dalsze otoczenie realizowanego przedsięwzięcia. 

Monitoring  funkcjonuje  w  sekwencji  logicznej:  zasoby  potrzebne  do  działania, 
realizacja  działań,  uzyskane  rezultaty  działań,  osiągnięcie  celów  szczegółowych 
w poszczególnych obszarach strategicznych, co umożliwi osiągniecie celu ogólnego 
(głównego) – rozwoju społeczno – gospodarczego społeczności. 

W  zakresie  monitoringu  działań  monitorowany  będzie  przebieg  ich  realizacji 
w świetle  założonego  harmonogramu,  raporty  składane  w  sześciomiesięcznych 
w interwałach  pozwolą  stosunkowo  szybko  wychwytywać  odchylenia  od 
planowanego czasu zakończenia działania.

W  zakresie  uzyskanych  rezultatów  działań  monitoringowi  podlegać  będzie 
zarówno ilościowy jak i  jakościowy wynik  podjętych wysiłków na rzecz wdrożenia 
strategii. Do pomiaru rezultatów należy posłużyć się danymi zawartymi  w Załączniku 
1 Tabela Wartości Wskaźników Analitycznych jako punktu odniesienia do pomiaru 
rezultatów prowadzonych działań, czy to w formie wskaźników liczbowych czy też 
procentowych.

Prowadzony będzie również  monitoring finansowy czyli kontrola i ocena realizacji 
przewidzianego w danym przedsięwzięciu budżetu oraz jego wydatkowania w czasie 
oraz proporcjonalnie do zaawansowania prac.

System  monitoringu  musi  równocześnie  zapewnić  tak  zwane  „sprzężenie 
zwrotne”  pomiędzy  wynikami  monitoringu  z  realizacji  i  wdrożenia  działań 
przewidzianych strategią, a procesem korekcyjno – planistycznym. Każdorazowo gdy 
w  procesie  monitoringu  zarejestrowane  zostaną  odchylenia  od  zaplanowanego 
przebiegu  działań  należy  przeprowadzić  czynności  korekcyjne.  Konieczność 
wykonania  korekt  może  wynikać  z  nieprawidłowego  przebiegu  realizacji  strategii, 
wówczas  należy  korygować  sposób  realizacji  prowadzonych  działań.  Jeżeli 
odchylenia spowodowane są zmianą uwarunkowań wewnętrznych lub  zewnętrznych 
społeczności  lokalnej,   wówczas  proces  korekcyjny  powinien  dotyczyć  samej 
strategii. Zmiany w strategii muszą być zawsze wprowadzane w drodze uchwały.   
            Regularny, systematyczny i obiektywny monitoring ma na celu zapewnienie 
koniecznego  sprzężenia  zwrotnego  pomiędzy  planowaniem,   realizacją,  kontrolą, 
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a koniecznością wprowadzania ewentualnych korekt. Korekty do Strategii, jej celów 
i działań  oraz  mierników rezultatu  wprowadzać należy  każdorazowo gdy praktyka 
realizacji  działań  lub  zmiany  zachodzące  w  otoczeniu  bliższym  lub  dalszym 
społeczności  lokalnych  wykazują  konieczność  dokonania  niezbędnych  zmian 
założeń planistycznych lub realizacyjnych i są warunkiem koniecznym prawidłowego 
wdrożenia strategii, a szczególnie w przypadku jej długiego horyzontu czasowego. 
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Załącznik 1. WARTOŚCI REALNE (WR) WSKAŹNIKÓW ANALITYCZNYCH

Tabela1.   Wskaźniki opisujące osiągnięcie celów  strategicznych  gminy Mircze.

Obszar 
strategiczny

Cel strategiczny Działanie wskaźnik Jednostka miary

Obszar strategiczny 
„Gospodarka ”

Cel strategiczny 1. 
Rozwój obszarów 
wiejskich 

.   

Działanie 1 
Tworzenie warunków do 
rozwoju rolnictwa i 
wzrostu opłacalności 
produkcji rolnej

Wzrost produkcji 
zdrowych produktów 

żywnościowych
Akcje promocyjne

Liczba producentów

Liczba przeprowadzonych 
działań/rok

Działanie 2
Tworzenie  warunków  do 
wzrostu  zamożności 
ludności wiejskiej

Produkcja roślin 
energetycznych
Zdrowa żywność
Powstanie grup 
producenckich

Liczba producentów
Wielkość areału

Liczba uczestników grup

Cel strategiczny 2. 
Rozwój 
przedsiębiorczości

Działanie 1 Tworzenie 
warunków rozwoju 
przedsiębiorczości

Wzrost zainteresowania 
przedsiębiorczością

Ilość firm/1000 
mieszkańców
Ilość uruchomionych 
działalności/rok
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Obszar strategiczny
„Infrastruktura i 
środowisko”

Cel strategiczny 1
Rozwój infrastruktury 
technicznej itp.

Działanie 1 
Poprawa  infrastruktury 
dróg na terenie gminy

Zakres działań Ilość obiektów
mb

Działanie 2
Działania na rzecz 
podniesienia 
atrakcyjności gminy

Zakres działań Ilość obiektów
mb

Cel  strategiczny  2. 
Rozwój  infrastruktury 
społecznej.   

Działanie 1.
Tworzenie planu rozwoju 
i modernizacji obiektów 
edukacyjnych służby 
zdrowia, kultury

 Zakres działań Ilość obiektów
Ilość remontów
Wydatkowane środki
Pozyskane środki

Działanie 2
Tworzenie  warunków  do 
rozwoju  społeczeństwa 
informacyjnego

Działania dostępu do 
Internetu

Liczba przyłączonych 
mieszkańców
Liczba zinformatyzowanych 
procesów w urzędzie 

Działanie 3. 
Tworzenie warunków do 
powstania  budownictwa 
socjalnego

Postęp działań Obszar pozyskany pod 
budownictwo
Ilość oddanych izb

78



Obszar strategiczny 
„Kapitał Ludzki”

Cel strategiczny 1. 
Rozwój  społeczeństwa 
obywatelskiego

Działanie  1.  Tworzenie 
warunków  do 
wzmocnienia  sektora 
organizacji 
pozarządowych.   

Natężenie aktywności Liczba członków organizacji
Ilość działających 
organizacji
Powstanie forum

Działanie 2
Propagowanie 
aktywności  obywatelskiej 
mieszkańców gminy

Natężenie aktywności Liczba inicjatyw 
obywatelskich

Cel strategiczny 2. 
Rozwój edukacji

Działanie 1.  Poprawa 
warunków kształcenia

Zasięg działań Ilość obiektów obitych 
programem
Wartość wydatków
Utworzenie szkoły średniej 

Działanie 2. Aktywizacja 
procesów 
wspomagających 
edukację

Zasięg działań Liczba uczestniczących 
uczniów
Liczba nauczycieli 
dokształcających się
Liczba mieszkańców 
korzystających z doradztwa

Cel strategiczny 3
Zabezpieczenie 
odpowiedniego poziomu 
opieki medycznej

Działanie  1.  Poprawa 
jakości  i  dostępności 
usług medycznych

Sprawność systemu 
opieki

Ilość porad
Liczba działających 
gabinetów lekarskiej

Działanie  2.  Promocja 
profilaktyki

Zasięg działań Ilość akcji propagandowych 

Cel strategiczny 4
Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
publicznego i socjalnego

Działanie 1. 
Polityka  prorodzinna  i 
przeciwdziałanie 
patologiom społecznym

Zasięg działań Ilość podopiecznych opieki 
społecznej
Ilość kursów 
terapeutycznych
Powstanie warsztatów 
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Obszar strategiczny 
„Kultura, turystyka, 
sport”

Cel strategiczny 1. 
Podniesienie 
atrakcyjności 
turystycznej

Działanie 1. 
Rozwój bazy 
wypoczynkowo-
rekreacyjnej

Skuteczność działań Liczba powstałych obiektów

Działanie 2. 
Kultywowanie i promocja 
kultury lokalnej

Zasięg działań Liczba imprez masowych
Liczba uczestników
Liczba akcji promocyjnych

Cel strategiczny 2. 
Rozwój sportu 
masowego

Działanie  1.  Wspieranie 
rozwoju  sportu  i 
organizacji  masowych 
imprez sportowych.

Skuteczność działań Liczba powstałych obiektów
Liczba uczestników

Obszar strategiczny 
„Gmina przyjazna dla 
inwestorów i 
przyjezdnych

Cel strategiczny 1. 
Tworzenie sprzyjających 
warunków dla 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej i 
wspieranie 
potencjalnych 
inwestorów

Działanie 1. Tworzenie 
warunków przychylnych 
inwestorom

Działania programu Wielkość obszaru pod 
inwestycje
Ilość ofert inwestycyjnych
Ilość inwestorów

Działanie 2. Tworzenie 
dobrego klimatu dla 
przyjezdnych

Działania programu Ilość ustawionych znaków 
informacyjnych
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Załącznik nr 2. ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE GMINY MIRCZE NA LATA 2008 – 2015

2. Inwestycje i projekty

2.1 Modernizacja i przebudowa dróg w gminie Mircze – infrastruktura techniczna

Lp. Wyszczególnienie Nr drogi Elementy robót  do wykonania Koszt 
inwestycji

Źródła finansowania

1

Dr.pow.3424L Dąbrowa 
Masłomęcka – Modryniec 
Zachodni – dr.pow.3425L

111098 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

163.350 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

2. Modryń Kolonia 111325 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

422.640 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

3. Tuczapy Trzecia Ulica 111326 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

219.450 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

4. Reforma – Miętkie Kolonia 111327 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

479.040 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

5. Miętkie 111328 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

586.320 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej
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Lp. Wyszczególnienie Nr drogi Elementy robót  do wykonania Koszt 
inwestycji

Źródła finansowania

6. Mircze – Modryń Kolonia 111329 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

469.560 zł Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

7. Dr.pow.3436L – Mołożów – 
Nabróż – dr.pow.3512L

111330 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

306.075 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa

Śr Środki Unii Europejskiej
8. Tuczapy Pierwsza Ulica – 

gr.gminy Łaszczów
111331 L Modernizacja drogi.

Położenie nawierzchni asfaltowej.
214.500 zł. Budżet Gminy

Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

9. Andrzejówka 111332 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

826.560 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

10. Ameryka - Marysin 111333 L Modernizacja drogi. 
Położenie nawierzchni asfaltowej. 

172.260 zł Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

11. Mołożów 111334 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

329.400 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

12. Stara Wieś - Mołożów 111335 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

450.450 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

82



Lp. Wyszczególnienie Nr drogi Elementy robót  do wykonania Koszt 
inwestycji

Źródła finansowania

13. Stara Wieś - Dąbrowa 111336 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

344.400 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

14. Wereszyn – Karczunek – 
Wiszniów 

111337 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

628.040 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

15. Stara Wieś - Radostów 111338 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

673.500 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

16. Dr.woj.844 – Modryniec 
Wschodni – gr.gminy 

Hrubieszów

111339 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

361.800 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

17. Rulikówka 111340 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

683.700 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

18. Mircze 111341 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

277.200 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

19. Ameryka Kolonia 111342 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

188.100 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
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Lp. Wyszczególnienie Nr drogi Elementy robót  do wykonania Koszt 
inwestycji

Źródła finansowania

Środki Unii Europejskiej
20. Górka Kolonia – Łasków 111343 L Modernizacja drogi.

Położenie nawierzchni asfaltowej.
630.700 zł. Budżet Gminy

Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

21. Marysin – Smoligów 111344 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

22. Kryłów – gr.gminy 
Hrubieszów

111345 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

1.164.900 
zł.

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

23. Prehoryłe - Małków 111346 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

425.760 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

24. Grafka Kolonia – grunty 
gminy Hrubieszów

111347 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

151.200 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

25. Nieleszcze Kolonia – 
Kryłów Kolonia

111348 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

180.600 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

26. Prehoryłe 111349 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

238.720 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
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Lp. Wyszczególnienie Nr drogi Elementy robót  do wykonania Koszt 
inwestycji

Źródła finansowania

Środki Unii Europejskiej

27. Małków Kolonia - Małków 111350 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

370.300 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

28. Anusin 111351 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

463.050 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

29. Modryń - Rulikówka 111352 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

408.100 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

30. Modryniec Wschodni 111353 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

210.700 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

31. Kolonia Andrzejówka - 
Miętkie

111354 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

74.250 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

32. Mołożów Kolonia 111355 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

434.700 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

33. Stara Wieś 111356 L Modernizacja drogi. 269.850 zł. Budżet Gminy
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Lp. Wyszczególnienie Nr drogi Elementy robót  do wykonania Koszt 
inwestycji

Źródła finansowania

Położenie nawierzchni asfaltowej. Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

34. Tuczapy Druga Ulica 111357 L Modernizacja drogi. 
Położenie nawierzchni asfaltowej.

260.337 zł Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

35. Wiszniów - Radostów 111358 L Modernizacja drogi. 
Położenie nawierzchni asfaltowej.

285.120 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

36. Miętkie (do wysypiska) 111359 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

49.500 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

37. Stara Wieś 111360 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

38. Wiszniów - Wasylów 111361 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

376.812 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

39. Mircze 111362 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej 

62.370 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej
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Lp. Wyszczególnienie Nr drogi Elementy robót  do wykonania Koszt 
inwestycji

Źródła finansowania

40.

41

Kryłów
ul. Spokojna

      ul.. Sokalska i ul. Rynek

111363 L

111409  L

Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

460.350 zł.

100 000 zł.

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej 
Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

42. Tuczapy – gr.gminy 
Tyszowce

111364 L Modernizacja drogi.
Położenie nawierzchni asfaltowej.

209.959 zł Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

2.2 Oświetlenie uliczne

Lp. Miejscowość Elementy robót do 
wykonania

Koszt 
(PLN)

Źródła 
finansowania

1. Mircze, Mołożów, Tuczapy, Modryniec Wschodni, 
Modryniec Zachodni, Prehoryłe, Miętkie

Oświetlenie uliczne 20 km
200 pkt.

3.000.000

Budżet gminy
Budżet Państwa
Środki unii 
Europejskiej
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2.3 Budowa i modernizacja chodników

Lp. Miejscowość Elementy robót do 
wykonania

Koszt (PLN) Źródła 
finansowania

1. Mircze, Mołożów, Szychowice, Kryłów, 
Stara Wieś, Wiszniów

Budowa i remont 
chodników

100 zł/m2

szer. 2 m dł. 15 
km

3.000.000
( 30000 m2 )

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej

2.4 Budowa przystanków autobusowych

Lp. Miejscowość Elementy robót do 
wykonania

Koszt 
(PLN)

Źródła finansowania

1. Mircze, Kryłów, Miętkie, 
Szychowice, Mołożów

Budowa przystanków 
autobusowych 200.000

Budżet gminy
Budżet Państwa
Środki unii 
Europejskiej

2.5 Melioracja

Lp. Miejscowość Elementy robót do wykonania Koszt 
(PLN)

Źródła 
finansowania

1. Modryń Kolonia, Modryń, 
Mołożów, Mołożów Kol.,  Łasków, 
Ameryka, Modryniec Zachodni, 

Wykonanie konserwacji oraz melioracji 
wodnych na ciekach wodnych: Rów 
Kacapski, Kanał Lipowiecki, rzeka Bukowa, 5 – 10 

Budżet Państwa - 
WZMiUW
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Modryniec Wschodni, Miętkie, 
Stara Wieś, Tuczapy, Mircze, 
Miętkie Kol., Prehoryłe, Kryłów, 
Wereszyn, Smoligów, Szychowice, 
Dąbrowa, Wiszniów, Górka – 
Zabłocie, Andrzejówka

Drenaż na ul. Słonecznej w Mirczu, rów w 
miejscowości Miętkie Kolonia – dopływ 
Kanału Lipowieckiego

zł/mb
50 km

350.000

2.6 Budowa miejsc parkingowych

Lp. Miejscowość Elementy robót do wykonania Koszt (PLN) Źródła 
finansowania

1. Mircze, Kryłów, Stara Wieś Budowa miejsc parkingowych 80 miejsc p.
300.000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej

2.7 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Mircze

Lp. Wyszczególnienie - elementy robót do wykonania Koszt (PLN) Źródła 
finansowania

1. Wodociąg Mołożów  obejmujący miejscowości: Tuczapy, Mołożów 
Kolonia, Stara Wieś, Dąbrowa

5.125.200 Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej

2. Wodociąg Mircze obejmujący miejscowości: Mircze, Smoligów, 8.409.780 Budżet Gminy

89



Lp. Wyszczególnienie - elementy robót do wykonania Koszt (PLN) Źródła 
finansowania

Miętkie, Miętkie Kolonia, Andrzejówka, Borsuk, Modryń, Modryń 
Kolonia, Modryniec Wschodni, Modryniec Zachodni, Anusin, 
Rulikówka, Kolonia Górka-Zabłocie, Łasków

Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej

3. Wodociąg Wiszniów obejmujący miejscowości: Wiszniów, 
Wereszyn, Radostów

1.025.380 Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej

4. Wodociąg Małków obejmujący miejscowości: Małków, Małków 
Kolonia, Szychowice, Kryłów, Kryłów Kolonia, Prehoryłe, Kolonia 
Romanów

5.193.020 Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej

6. Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków w Mirczu 14.000.000 Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej

7

Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków Wiszniów z przydomowymi 
oczyszczalniami 

14000000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej

8

Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków w Kryłowie

14000000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
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Lp. Wyszczególnienie - elementy robót do wykonania Koszt (PLN) Źródła 
finansowania

Europejskiej

9

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w: Modryń Kolonia, 
Modryń, Mołożów, Mołożów Kol.,  Łasków, Ameryka, Modryniec 
Zachodni, Modryniec Wschodni, Miętkie, Stara Wieś, Tuczapy, 
Mircze, Miętkie Kol., Prehoryłe, Kryłów, Wereszyn, Smoligów, 
Szychowice, Dąbrowa, Wiszniów, Górka – Zabłocie, Andrzejówka

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej

2.9 Budowa i remont świetlic i remizo – świetlic na terenie gminy

Lp. Miejscowość Elementy robót do wykonania Koszt (PLN) Źródła finansowania
1. Mołożów Ukończenie budowy remizo - świetlicy

500.000
Budżet Gminy 
Środki Unii 
Europejskiej –program 
„Odnowa Wsi”

2. Marysin Remont remizo – świetlicy
Doprowadzenie energii elektrycznej 100.000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej

3. Łasków Remont świetlicy wiejskiej
100.000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej
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Lp. Miejscowość Elementy robót do wykonania Koszt (PLN) Źródła finansowania
4. Smoligów Remont świetlicy

100.000
Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej

5. Tuczapy Remont świetlicy wiejskiej
150.000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej

6. Modryniec Wschodni Remont świetlicy
100.000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej

7. Szychowice Budowa świetlicy 
300.000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej

8. Prehoryłe Remont świetlicy
150.000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej

9. Górka-Zabłocie Remont świetlicy
50.000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
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Lp. Miejscowość Elementy robót do wykonania Koszt (PLN) Źródła finansowania
Europejskiej

10. Kryłów Remont remizo-świetlicy
250.000

Budżet Gminy
Środki Unii 
Europejskiej – program 
„Odnowa Wsi”

11. Kryłów Kolonia Remont budynku remizo-świetlicy
100.000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej

12

Mircze Rozbudowa świetlicy 

500000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej
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2.10 Inwestycje z zakresu sportu, kultury i turystyki

Lp Miejscowość Elementy robót do wykonania Koszt (PLN) Źródła finansowania
1. Marysin Budowa, remont i wyposażenie 

obiektów sportowych (budowa boiska 
sportowego)

50.000
Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej

2. Tuczapy Budowa, remont i wyposażenie 
obiektów sportowych (budowa boiska 
sportowego, budowa placu zabaw)

50.000
Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej

3.

4.

Kryłów

Kryłów

Budowa, remont i wyposażenie 
obiektów sportowych - utworzenie 
Nadbużańskiego Ośrodka Szkoleniowo-
Wypoczynkowego (budowa boisk 
sportowych, budowa placu zabaw, 
utworzenie miejsc rekreacji: pole 
namiotowe i biwakowe dla turystów, 
oznaczenie szlaku turystycznego wraz z 
opisem, zagospodarowanie i renowacja 
zabytków, budowa przystani dla tratw, 
utworzenie schroniska)
Zagospodarowanie zbiorników i cieków 
wodnych

15 000 000 zł. Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej
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5. Stara Wieś Budowa, remont lub wyposażenie 
obiektów sportowych (budowa boiska 
sportowego, budowa placu zabaw)
Zagospodarowanie zbiorników i cieków 
wodnych

500.000

200.000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej

6. Wiszniów Budowa, remont lub wyposażenie 
obiektów sportowych (budowa boiska 
sportowego, budowa placu zabaw)

500.000
Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej

7. Modryń Budowa, remont lub wyposażenie 
obiektów sportowych (budowa placu 
zabaw)

20.000
Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej

8. Szychowice Budowa, remont lub wyposażenie 
obiektów sportowych (budowa boiska 
sportowego, budowa placu zabaw)

50.000
Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej

9. Małków Budowa, remont lub wyposażenie 
obiektów sportowych (budowa boiska 
sportowego, budowa placu zabaw)

50.000
Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej

10

Smoligów
Wiszniów - Radostów

Budowa zalewu 

10000000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii 
Europejskiej
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2.11 Pozostałe inwestycje

Lp Miejscowość Elementy robót do wykonania Koszt (PLN) Źródła finansowania
1.

2.

3.

Mircze

Mircze

Zakup strażackiego samochodu 
bojowego

Zakup sprzętu na potrzeby GZK 
(koparka, śmieciarka do selektywnej 
zbiórki odpadów, szambowóz, sprzęt 
do odśnieżania, niskopowodwozówka 
do przewożenia maszyn i sprzętu, 
pojemniki na śmieci

500.000

1.500.000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej
Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

4.

5.

6.

Mircze

Mircze

Mircze

Modernizacja placu targowego

Modernizacja budynku Gimnazjum i 
Szkoły Podstawowej (zmiana dachu, 
elewacji zew., ogrodzenie i 
oświetlenie szkół)   

Utworzenie szkoły średniej

Remont dawnego Urzędu Gminy 

200.000

100.000

200.000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej
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7. Mircze Mircze i adaptacja go na  potrzeby 
GOK

1.000.000 Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

8

Mircze, Miętkie, 
Górka-Zabłocie, Stara 

Wieś, Wiszniów, 
Modryń, Małków 
Nowy, Smoligów, 
Szychowice Nowe, 

Kryłów

Zagospodarowanie terenów 
poprzemysłowych (GS, POM, obszary 
po zlikwidowanych bazach SKR, 
obszary po byłych PGR-ach i na 
terenach RSP)

1.000.000
Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

9

Miętkie Tuczapy, 
Mołożów Kolonia, 

Stara Wieś

Zagospodarowanie terenów po byłych 
szkołach 500.000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

10

Szychowice Modernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej 100.000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

11

Stara Wieś Budowa garażu dla samochodu OSP
20.000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

12

Kryłów Modernizacja budynku Zespołu Szkół 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

(m.in. Piec)
300.000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

12. Kryłów Kolonia Odnowa kapliczki św. Mikołaja z 
wilkiem
Budowa parkingów, 
zagospodarowanie stawów

70.000

200.000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej
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13. Miętkie Utworzenie Warsztatów Terapii 
Zajęciowej 550.000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

14

Smoligów Zakup strażackiego samochodu 
bojowego

500000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

15

Mircze, Kryłów, 
Wiszniów

 Termomodernizacja szkół

3000000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

16

Budowa brykieciarni – zakup sprzętu

1000000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

17

Budowa infrastruktury na osiedlach 
mieszkaniowych

500000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

18

Uposażenie jednostek OSP w sprzęt 
strażacki oraz  przeprowadzenie 

remontu obecnego 600000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej

19

Mircze Budownictwo socjalne

2000000

Budżet Gminy
Budżet Państwa
Środki Unii Europejskiej
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