
 

Analiza SWOT  

DZIEDZINA GOSPODARCZA 

Mocne strony Słabe strony 

1. Dość dobrze rozwinięte 

rolnictwo. 

2. Korzystne warunki naturalne do 

produkcji rolniczej. 

3. Dostępność do istniejącej 

infrastruktury. 

4. Dobre walory przyrodnicze i 

terenowe do promocji gminy.  

5. Dążenie rolników do rozwoju 

sektora rolnego.   

1. Bardzo ograniczone możliwości 

zbytu płodów rolnych. 

2. Słabo rozwinięte usługi 

turystyczne.   

3. Niewystarczająca ilość 

uzbrojonych terenów  do 

aktywizacji gospodarczej. 

4. Brak wysoko wykwalifikowanych 

pracowników. 

5. Nierównomierny rozwój sołectw 

tzw. „wsie daleko od szosy”. 

6. Słabo wykorzystane walory 

turystyczne.  

7. Słabo wykorzystywane walory 

przyrodnicze gminy w jej 

promocji.  

Szanse Zagrożenia 

1. Rozwój przetwórstwa rolno – 

spożywczego i zakładów 

produkcyjnych. 

2. Rozwój turystyki i 

agroturystyki. 

3. Pozyskiwanie inwestorów spoza 

gminy.  

4. Powiększenie i unowocześnienie 

gospodarstw rolnych. 

5. Pełne uzbrojenie terenów 

budowlanych w infrastrukturę 

techniczną. 

6. Rozwój bazy turystycznej.  

7. Profesjonalna, konsekwentna 

promocja gminy. 

8. Utworzenie grup 

producenckich. 

 

1. Import towarów i surowców. 

2. Konkurencyjne działania innych 

gmin regionu w sferze turystyki i 

rekreacji.  

3. Nieuzbrojone tereny 

przeznaczone dla inwestorów. 

4. Brak systemu zachęt dla wysoko 

wykwalifikowanych kadr. 

5. Spadek opłacalności w rolnictwie. 

6. Pogarszający się stan dróg 

dojazdowych. 

7. Przyciąganie turystów przez inne 

sołectwa i gminy posiadające 

odpowiednią infrastrukturę 

turystyczną.  

8. Aktywna promocja innych gmin  

stanowiących „konkurencję” dla 

gminy Wojsławice. 

DZIEDZINA SPOŁECZNA 

Mocne strony Słabe strony 

1. Istniejąca infrastruktura 

oświatowej i społeczna 

(budynki, nieruchomości). 

2. Istniejąca baza edukacyjna 

[nieruchomości, obiekty].  

3. Stosunkowo wysoki procent 

dzieci kontynuujących naukę w 

1. Zły stan techniczny 

infrastruktury oświatowej oraz 

społecznej (kościół, budynki, 

nieruchomości zwłaszcza w 

centrum Wojsławic). 

2. Słaba współpraca samorządu 

gospodarczego ze sferą 



szkołach ponadgimnazjalnych. 

4. Dobrze rozwinięta działalność i 

oferta instytucji kultury [GDK, 

Biblioteka z kawiarenką 

internetową, zespoły 

„Wojsławickie Czerwone Gitary”, 

„Wesoła Rodzinka”, 

„Majdanianki”, „Czerwona 

Kalina”, „Libretto”, „Girls no 

name”, „Sikorki Bogatki”] 

5. Działalność klubu sportowego i 

propagowanie zdrowego stylu 

życia. 

6. Dobrze działająca opieka 

społeczna. 

7. Działalność podmiotów 

gospodarczych na terenie 

gminy.  

8. Utworzenie domu pomocy 

społecznej. 

9. Działalność warsztatu terapii 

zajęciowej. 

 

szkolnictwa, instytucjami 

oświatowymi, w tym słabe 

dostosowanie szkolnictwa do 

rynku pracy.  

3. Brak współpracy między 

pracodawcami a szkołami  w 

zakresie promocji szkolnictwa  

oraz zauważalny w środowisku 

społeczności mniej zamożnej 

obniżający się poziom 

wykształcenia. 

4. Ograniczone środki na 

działalność instytucji 

kulturalnych, niewystarczająca 

promocja działalności kulturalnej 

oraz niedostosowana baza 

infrastrukturalna i wyposażenie 

instytucji kultury. 

5. Ograniczone środki na 

działalność sportową. 

6. Ograniczone środki finansowe 

przeznaczone dla opieki 

społecznej. 

7. Słabo rozwinięte specjalistyczne 

usługi medyczne. 

8. Wysoki poziom bezrobocia. 

9. brak imprez związanych z 

kulturą. 

Szanse Zagrożenia 

1. Pozyskiwanie funduszy na 

rozbudowę infrastruktury 

oświatowej i społecznej 

2. Możliwość dostosowania 

kształcenia do rynku pracy.  

3. Możliwość rozbudowy 

szkolnictwa ponadgimnazjalnego 

na terenie gminy.   

4. Bogate tradycje kulturalne  w 

gminie   oraz zachowanie 

zwyczajów i tradycji regionu, 

pozwalające na organizowanie 

imprez kulturalnych.  

5. Udostępnienie obiektów 

sportowo – rekreacyjnych 

oświaty dla ogółu 

społeczeństwa. 

6. Zmniejszenie liczby osób 

zagrożonych wykluczaniem 

społecznym.   

7. Rozwój usług medycznych na 

terenie gminy  

8. Rozwój przedsiębiorczości na 

terenie gminy, zwiększenie 

miejsc pracy.  

9. Dalszy rozwój warsztatu terapii 

zajęciowej.  

1. Brak środków na modernizację 

budynków, nieruchomości 

oświatowych i społecznych 

2. Rosnące koszty edukacji  

3. Ograniczone możliwości 

pozyskania nauczycieli – 

zwłaszcza języków obcych do 

szkół. 

4. Niewystarczająca współpraca z 

przedsiębiorcami w zakresie 

sponsoringu i mecenatu kultury i 

sportu oraz wspierania rozwoju 

gminy 

5. Ograniczony dostęp do sportu z 

uwagi na ubożenie 

społeczeństwa 

6. Postępujące ubożenie 

społeczeństwa. 

7. Brak dostępu ludności do 

specjalistycznych usług 

medycznych. 

8. Emigrację z gminy osób 

młodych i dobrze 

wykształconych.  



DZIEDZINA ŚRODOWISKO 

Mocne strony Słabe strony 

1. Dobre warunki przyrodnicze w 

postaci  dużych kompleksów 

leśnych. 

2. Brak przemysłu silnie 

zanieczyszczającego środowisko. 

3. Niezanieczyszczone środowisko 

naturalne.  

 

1. Brak  zakładów przetwórstwa i 

utylizacji odpadów, w tym także 

systemu recyklingu oraz 

niewystarczający system 

segregacji odpadów. 

2. Niewystarczająca liczba zalesień 

na gruntach klas marginalnych, 

niewystarczająca liczba 

wytyczonych tras rowerowych i 

turystycznych.   

3. Duża ilość źródeł niskiej emisji 

w obszarach wiejskich  

4. Słaba edukacja ekologiczna 

społeczeństwa. 

5. Niewystarczająca aktywność w 

dziedzinie ochrony środowiska.  

 

Szanse Zagrożenia 

1. Wytyczenie tras i szlaków 

turystycznych, budowa ścieżek 

rowerowych oraz rozwój 

zaplecza dla rekreacji i turystyki 

(kontenery na śmieci, ubikacje, 

wydzielone pola biwakowe, 

wydzielone łowiska, parkingi 

itp.). 

2. Dbałość ogółu mieszkańców 

gminy. o środowisko i estetykę. 

3. Edukacja ekologiczna 

społeczeństwa. 

4. Pozyskanie środków na 

likwidacje źródeł  niskiej emisji, 

budowę urządzeń służących 

wykorzystaniu odnawialnych 

źródeł energii i ochronę 

środowiska. 

5. Zagospodarowanie wód 

powierzchniowych pod turystykę 

i rekreację. 

6. Modernizacja oczyszczalni w 

Wojsławicach. 

7. Budowa wysypiska śmieci. 

1. Brak podmiotów 

zainteresowanych 

zagospodarowaniem odpadów. 

2. Dewastacja środowiska przez 

pseudo turystów. 

3. Wzrastający ruch pojazdów 

kołowych.  

4. Brak wystarczających środków 

finansowych na aktywną 

ochronę środowiska.  

5. Postępujące zanieczyszczenie 

wód, oraz zabudowa dolin 

rzecznych i terenów 

zalewowych. 

 

DZIEDZINA TECHNICZNA 

Mocne strony Słabe strony 



1. Dobrze rozbudowana 

infrastruktura techniczna na 

terenie gminy w tym: 

rozbudowana telefonizacja, 

dobrze rozbudowana sieć 

wodociągowa, oraz 

wystarczająca (na dzień 

dzisiejszy) elektryfikacja gminy. 

2. Dobrze rozwinięta sieć drogowa. 

3. Dostęp do internetu 

szerokopasmowego. 

 

1. Mało terenów uzbrojonych 

przeznaczonych na aktywizację 

gospodarczą oraz brak 

uzbrojonej bazy turystyczno – 

wypoczynkowej. 

2. Niezadowalający stan techniczny 

dróg na terenie gminy.  

3. Zbyt wysoki koszt podłączenia 

do Internetu oraz brak 

bezpłatnego dostępu do 

Internetu. 

4. Przestarzały i szkodliwy system 

zaopatrywania w wodę (rury 

azbestowe). 

Szanse Zagrożenia 

1. Lokowanie inwestycji 

gospodarczych w gminie. 

2. Znaczna poprawa nawierzchni, 

budowa wygodnych skrzyżowań 

oraz dobre oznakowanie dróg 

przebiegających przez gminę.    

3. Rozwój informatyzacji na terenie 

gminy.  

4. Pozyskiwanie środków 

finansowych z UE I EOG. 

 

1. Rosnące koszty inwestycji w 

zakresie infrastruktury 

technicznej, niewystarczająca 

ilość środków finansowych na 

rozwój infrastruktury 

technicznej. 

2.  Brak środków finansowych na 

dalszą poprawę stanu dróg na 

terenie gminy.   

3. Duża liczba osób zagrożonych  

wykluczaniem cyfrowym. 

4. Brak środków finansowych na 

rozbudowę infrastruktury 

ochrony środowiska.  

 

 


