
 

 

Projekt: „Nowoczesne Zarządzanie Publiczne” o numerze POKL.05.02.01-00-025/12, 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji 

samorządowej, Priorytet V – Dobre rządzenie. 

 

ANALIZA SWOT – GMINA PLEŚNA 

 

Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje 

się wspólnota samorządowa. Służy porządkowaniu i segregacji informacji, dzięki czemu 

stanowi użyteczną pomoc przy dokonywaniu oceny zasobów i otoczenia danej jednostki 

samorządu terytorialnego, ułatwia też identyfikację problemów i określenie priorytetów 

rozwoju. Jej nazwa to skrót od pierwszych liter angielskich słów, stanowiących jednocześnie 

pola przyporządkowania czynników, mogących mied wpływ na powodzenie planu 

strategicznego – silne strony (strenghts), słabe strony (weaknesses), szanse (opportunities) 

i zagrożenia (threats). 

S -> STRENGHTS, czyli silne strony 

W -> WEAKNESSES, czyli słabe strony 

O -> OPPORTUNITIES, czyli okazje 

T -> THREATS, czyli zagrożenia 

Zgodnie z powyższym, czynniki rozwoju podzielid można na wewnętrzne, na które 

społecznośd lokalna ma wpływ (silne i słabe strony), oraz na czynniki zewnętrzne – 

umiejscowione w bliższym i dalszym otoczeniu jednostki (szanse i zagrożenia). Podział ten 

można przeprowadzid również w inny sposób, mianowicie: czynniki pozytywne, czyli atuty 

i szanse, oraz czynniki negatywne, czyli wady i zagrożenia. Poniżej przedstawione zostały 

wyniki analizy SWOT w odniesieniu do Gminy Pleśna. 



 

 

 

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Dobra dostępnośd komunikacyjna 

Pleśnej i Rzuchowej; 

2. Bliskośd Tarnowa oraz dobra dostępnośd 

komunikacyjna do Krakowa (rynek pracy, 

możliwośd kształcenia, dostęp do usług 

publicznych); 

 

3. Wysoka atrakcyjnośd przyrodnicza i 

turystyczna: 

 historia i tradycja regionu, 

 bogactwo dziedzictwa kulturowego, 

np. cmentarze z I wojny światowej, 

obiekty zabytkowe, 

 bioróżnorodnośd, bogata flora i 

fauna, 

 zróżnicowane, atrakcyjne 

ukształtowanie terenu (malowniczośd 

krajobrazu), 

4. Wyciąg narciarski na terenie gminy 

 

5. Produkcja i sprzedaż zdrowej żywności 

(m.in. projekt www.odrolnika.pl - 

sprzedaż bezpośrednia produktów 

ekologicznych z małych i średnich 

gospodarstw rolnych); 

6. Certyfikowane produkty lokalne 

(zarejestrowane w Urzędzie 

Marszałkowskim); 

7. Rozwinięte pszczelarstwo i uprawa 

owoców miękkich oraz tematyczna 

impreza ponadlokalna: Święto Owoców i 

Produktów Pszczelich Gminy Pleśna; 

1. Słaba dostępnośd komunikacyjna 

niektórych miejscowości w gminie; 

2. Zły stan techniczny infrastruktury 

drogowej, brak odwodnieo, wąskie 

drogi; 

3. Brak oznakowania ulic (brak nazw ulic i 

numerowania) – m.in. dla potrzeb służb 

ratowniczych i turystów; 

4. Rozciągłośd terytorialna gminy – duże 

dystanse, słaby dostęp do centrum i 

Urzędu Gminy; 

5. Rozproszenie zabudowy; 

 

6. Brak bazy gastronomicznej i noclegowej; 

7. Malejąca liczba gospodarstw 

agroturystycznych; 

8. Brak infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej – szlaków pieszych (w tym 

dla potrzeb osób uprawiających nordic 

walking), rowerowych, konnych, ścieżek 

edukacyjnych, kulturowych, 

poznawczych, brak miejsc parkingowych; 

9. Brak zbiornika wodnego o potencjale 

rekreacyjnym i turystycznym 

 

10. Brak terenów inwestycyjnych (brak 

terenów pod zagospodarowanie 

gospodarcze) – niekorzystne 

ukształtowanie terenu, osuwiska, tereny 

zalewowe; 

11. Brak nowych miejsc pracy; 



 

 

 

8. Korzystna sytuacja demograficzna (m.in. 

wysoki, dodatni przyrost naturalny na 

tysiąc mieszkaoców w latach 2007-2012,  

równy 4,86 – średnia dla województwa 

małopolskiego: 1,86 oraz korzystna 

struktura ludności wg grup wieku); 

9. Sprawne i efektywne zarządzanie 

publiczne (aktywny samorząd); 

10. Zadowalający stan finansów 

samorządowych; 

11. Wysoki poziom zgazyfikowania gminy. 

12. Brak dużych podmiotów gospodarczych 

(generujących znaczące wpływy do 

budżetu gminy); 

13. Brak grup producenckich; 

14. Niezadowalający poziom 

przedsiębiorczości mieszkaoców; 

15. Niski odsetek osób zatrudnionych w 

sektorze usług rynkowych (równy 8,1% - 

średnia dla województwa małopolskiego 

24,6%); 

16. Niski odsetek pracujących (wg 

faktycznego miejsca pracy) w ludności  

w wieku produkcyjnym (równy 8,3% - 

średnia dla województwa małopolskiego 

33%); 

 

17. Niedostateczna oferta czasu wolnego – 

dla dzieci, młodzieży, ale również osób 

starszych; 

18. Słaba infrastruktura oświatowa  

i sportowo-rekreacyjna; 

19. Niewystarczająca ilośd miejsc  

w przedszkolach; 

 

20. Niska aktywnośd społeczna mieszkaoców 

– mała ilośd organizacji pozarządowych, 

niskie zdolności absorpcji środków 

zewnętrznych przez sektor pozarządowy; 

21. Brak integracji nowych mieszkaoców 

gminy (osoby napływowe – z miasta); 

22. Brak lokalnych liderów społecznych; 

23. Brak miejsc spotkao społeczności 

lokalnej; 

 



 

 

 

24. Niski udział dochodów własnych gminy  

w dochodach ogółem; 

25. Niski poziom skanalizowania  

i zwodociągowania gminy (brak sieci  

w niektórych miejscowościach); 

26. Brak melioracji gruntów; 

27. Niski poziom bezpieczeostwa 

publicznego (brak służb policyjnych); 

 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Dostępnośd zewnętrznych źródeł 

finansowania, w tym m.in. nowa 

perspektywa finansowa Unii 

Europejskiej; 

2. Rozwój współpracy terytorialnej, 

międzysektorowej  

i międzyorganizacyjnej; 

3. Modernizacja produkcji rolnej; 

4. Produkcja i sprzedaż zdrowej żywności; 

5. Budowanie oferty w oparciu o produkty 

lokalne; 

6. Powstanie Centrum Produktu Lokalnego 

w Rzuchowej (centrum kultury i 

turystyki, także kulinarnej); 

7. Kąpielisko na terenie gminy – wzrost 

atrakcyjności turystycznej, ale i 

bezpieczeostwa powodziowego 

(bezpieczeostwo retencyjne); 

 

 

1. Niepewna sytuacja gospodarcza kraju  

i paostw Unii Europejskiej (globalny 

kryzys gospodarczy, mający wpływ na 

kondycję/sytuacje przedsiębiorców 

/zakładów pracy); 

2. Brak rynku zbytu dla produktów 

lokalnych; 

3. Rozdrobnienie gospodarstw rolnych; 

4. Nieopłacalnośd produkcji rolnej; 

5. Ukształtowanie powierzchni, 

niesprzyjające produkcji rolnej; 

6. Konkurencja gospodarcza ze strony 

Tarnowa (większa atrakcyjnośd dla 

lokowania inwestycji i realizowania 

przedsiębiorczości); 

7. Mały budżet gminy w kontekście potrzeb 

społecznych; 

8. Ubożenie społeczeostwa; 

9. Ujemne saldo migracji, w szczególności 

emigracja młodych i wykształconych 

osób; 

 



 

 

8. Wykorzystanie potencjału do rozwoju 

turystyki weekendowej i jednodniowej – 

budowa małej architektury, 

dostosowanie oferty; 

9. Rozwój ścieżek rowerowych; 

10. Współpraca Pałacu w Janowicach  

z Europejskim Centrum Muzyki 

Krzysztofa Pendereckiego; 

11. Aktualizacja miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy; 

12. Regulacja głównych cieków wodnych 

 i lokalnych potoków. 

10. Starzenie się społeczeostwa, 

konsekwencje dla realizowania usług 

publicznych; 

11. Zły krajowy system ochrony zdrowia; 

12. Nieuregulowany stan prawny gruntów – 

problemy w zakresie inwestycji 

drogowych; 

13. Struktura geologiczna gminy -

występowanie struktur osuwiskowych: 

 wpływ na emigrację ludności, 

 hamowanie rozwoju terenów pod 

inwestycje, w tym mieszkaniowe; 

14. Zagrożenie powodziami - teren 

zalewowy (zagrożenie ze strony 

głównych cieków wodnych, jak  

i lokalnych potoków); 

 


