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1.  CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWO ŚCI, W KTÓREJ B ĘDZIE 
REALIZOWANA OPERACJA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) połoŜenie miejscowości, przynaleŜność administracyjna, wielkość, liczba ludności 

Miejscowość Wólka Somiankowska, pod względem geograficznym, połoŜona jest  

w mezoregionie Międzyrzecza ŁomŜyńskiego, w odległości 7 km na północ od 

miejscowości gminnej - Somianki. 

Pod względem administracyjnym miejscowość połoŜona jest w północno- zachodniej 

części województwa mazowieckiego w powiecie wyszkowskim, z przynaleŜnością do 

gminy Somianka. W latach 1975 – 1998 miejscowość administracyjnie naleŜała do 

województwa ostrołęckiego. 

Gmina Somianka zajmuje powierzchnię 116 km2, co stanowi 13,2% powierzchni 

powiatu wyszkowskiego. Powierzchnia sołectwa Wólka Somiankowska wynosi  

Wólka 
Somiankowska 
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3,4 km² i jest jedną z większych miejscowości w gminie Somianka.  

Gminę Somianka zamieszkuje 5 565 osoby, natomiast samą miejscowość Wólka 

Somiankowska zamieszkuje 287 osób. 

Gmina graniczy z następującymi gminami: Rząśnik, Wyszków, Zatory, Serock i 

Dąbrówka. 

 

b) historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających wpływ na 

powstanie układu przestrzennego 

Wólka Somiankowska została załoŜona najpóźniej w początkach XVI wieku. Według 

danych z 1578 roku liczyła 9,5 łana obszaru. Była to jedna z czterech miejscowości 

naleŜący do dóbr klasztoru norbertanek płockich. Wólka Somiankowska była własnością 

zakonną aŜ do końca XVIII stulecia. Następnie stała się częścią dóbr rządowych. NaleŜała 

do dóbr Brańszczyk, potem Somianka. 

Z zapisów z 1827 roku wynika, iŜ we wsi było 13 domów, które zamieszkiwało 81 

mieszkańców. W końcu XIX wieku nazwę zapisywano jako Wólka Somiankowska lub 

Somiańska. Po 1864 roku nastąpiło uwłaszczenie ziemi dworskiej i miejscowość 

włączono do gminy Somianka. Jednak obok cały czas funkcjonował folwark naleŜący do 

dóbr Somianka. 

W 1921 roku miejscowość wraz z folwarkiem liczyła 40 domów i 248 mieszkańców. 

Historia Wólki Somiankowskiej sięga czasów epoki Oświecenia, a wydarzenia, które 

miały miejsce w tej miejscowości znacząco wpłynęły na obecny jej układ przestrzenny. 

Dzięki swej historii wieś posiada zwartą zabudowę, tzw. ulicówkę. 

 

c) przestrzenna struktura miejscowości: dominanta przestrzenna, otwarta przestrzeń 

wspólna, elementy charakterystyczne miejscowości 

Wieś posiada raczej zwartą strukturę przestrzenną  tzw. ulicówka. NieduŜą jej część 

stanowi budowa rozproszona, czyli tzw. kolonie. Pierwotnie miejscowość naleŜała do 

dóbr klasztoru norbertanek płockich, ale po trzecim zaborze Polski, władze pruskie, 

przekazały dobra Wólki Somiankowskiej we władanie dziedzicowi.  

W roku 1961, w wyniku podpalenia, cała wieś spłonęła, a odbudowa zniszczeń trwała 

aŜ przez następne cztery lata.  

W zachodniej części wsi znajduje się budynek będący własnością Gminy Somianka, w 

którym mieści się Świetlica Wiejska i Filia Gminnego Centrum Informacji. W części 

wschodniej wsi, znajduje się ubojnia zwierząt, która otoczona jest polami uprawnymi i 
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lasem. Cześć zachodnia, to zwarta zabudowa, którą tworzą powstające tu pojedyncze 

domy jednorodzinne. Od strony północnej i południowej miejscowość otoczona jest 

polami. 

Przez miejscowość biegną dwie drogi gminne, które krzyŜują się w centrum wsi.  

W środkowej części miejscowości, znajduje się przydroŜna kapliczka.  

 We wsi zdecydowanie brakuje otwartego miejsca spotkań mieszkańców, 

bezpiecznego placu zabaw dla dzieci i infrastruktury rekreacyjno sportowej dla młodzieŜy. 

 

2. Inwentaryzacja zasobów słuŜących odnowie miejscowości: 

Inwentaryzacja zasobów sołectwa przeprowadzona została na podstawie danych 

statystycznych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Somianka oraz informacji zgromadzonych przez mieszkańców. Zasoby – to 

wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru, które mogą 

być wykorzystane obecnie, bądź w realizacji publicznych, bądź prywatnych przedsięwzięć 

związanych z odnową wsi. 

 

a) zasoby przyrodnicze 

Warunki klimatyczne - zaliczane są do gorszych w kraju. Mało korzystne warunki 

nasłonecznienia. Stosunkowo częste mgły poranne. DuŜa wilgotność terenu. Średnia 

temperatura waha się od -40C w zimie, do + 17,30C latem. Okres wegetacji wynosi 210 

dni i trwa od pierwszych dni kwietnia, aŜ do końca października. Opady atmosferyczne to 

około 440 - 650 mm na rok. Wiatry mają przewaŜnie kierunek zachodni. Jedynie latem 

wzrasta udział wiatrów północno- wschodnich, natomiast zimą - południowo - 

zachodnich. 

Rzeźba terenu - Międzyrzecze ŁomŜyńskie tworzy plejstoceńska wysoczyzna 

morenowa wyniesiona 90 – 115 m n.p.m. Obszar reprezentuje typ rzeźby polodowcowej z 

okresu zlodowaceń. Na obecny wygląd wpłynęły procesy erozyjne, w szczególności wody 

wypływające spod lodowca, które ścięły i zdeformowały starsze formy akumulacji 

lodowcowej. Wólka Somiankowska leŜy na obszarze wysoczyzny polodowcowej, której 

budowa geologiczna oraz skład gleb stanowią korzystne grunty pod budownictwo. 

Surowce naturalne - Na terenie miejscowości nie występują zasoby surowców 

naturalnych, a te które występują, to niewielkie złoŜa kruszywa naturalnego w postaci 

Ŝwiru, piasku i pospółki oraz pokłady torfu bagiennego, wykorzystywane najczęściej dla 

potrzeb lokalnych. 
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Zasoby wód – Teren Gminy Somianka połoŜony jest w obrębie dwu zlewni Bugu i 

Narwi. Dział wodny przebiega wzdłuŜ najwyŜszych partii wysoczyznowych z 

południowego - zachodu na północny - wschód.  

Na terenie miejscowości Wólka Somiankowska brak jest obszarów chronionego 

krajobrazu, rezerwatów i parków krajobrazowych lub pomników przyrody. 

W obrębie wsi występują przyuliczne zadrzewienia. Sady i ogrody występują głównie 

jako element towarzyszący zabudowie mieszkalnej. Od strony wschodniej teren 

miejscowości otoczony jest lasem, natomiast od strony północnej i południowej - polami i 

łąkami.  

 

b) dziedzictwo kulturowe 

Na terenie miejscowości nie znajdują się obiekty wpisane ani do rejestru, ani do 

ewidencji zabytków. Niemniej jednak mieszkańcy kultywują tu swoje tradycje, obrzędy 

itp., co pozwala im zachować dziedzictwo kulturowe tej wsi. 

 

c) obiekty i tereny 

NajwaŜniejszym obiektem miejscowości z punktu widzenia zaspakajanie potrzeb  

społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowania obszaru jest Świetlica 

Środowiskowa, w której mieści się Filia Gminnego Centrum Informacji. W świetlicy 

organizowana jest większość imprez kulturalnych, sportowych oraz zajęć dla 

najmłodszych mieszkańców miejscowości. Świetlica Środowiskowa stanowi miejsce 

spotkań dzieci i młodzieŜy. W świetlicy prowadzone są m.in. zajęcia edukacyjne, 

rękodzielnicze, artystycznych i inne. W świetlicy organizowane są  takie zajęcia jak: 

a) teatrzyk kukiełkowy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - w ramach zajęć 

dzieci uczą się projektować i budować lalki teatralne, ćwiczyć dykcję, wyzwalać 

pozytywne i negatywne emocje itp., 

b) zespól kabaretowo - obrzędowy dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych mieszkańców, 

c) zajęcia edukacyjne, w tym nauka obsługi komputera i Internetu. 

Ponadto mieszkańcy wsi współorganizują i uczestniczą w tradycyjnych gminnych 

imprezach: powitanie wiosny, festyn z okazji Dnia Dziecka, doŜynki oraz innych. 

Pielęgnowane są tu takŜe tradycje związane ze Świętami Wielkiej Nocy, Sobótki, 

Zielonych Świątek, Świąt BoŜego Narodzenia oraz Zapustów. 

Natomiast w Gminnym Centrum Informacji mieszkańcy mają moŜliwość poszerzać 

swoje horyzonty poprzez bezpośredni dostęp do Internetu, co z kolei przyczynia się do 
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wzrostu świadomości i pogłębienia wszelkich zagadnień edukacyjnych.  

Tego typu ośrodek ma ogromne znaczenie szczególnie dla osób bezrobotnych i 

poszukujących pracy. Zapewniony jest w nim bezpośredni dostęp do informacji o ofertach 

pracy, instytucjach szkoleniowych, kursach zawodowych, pomoc w redagowaniu oraz 

pisaniu dokumentów aplikacyjnych. Pracownicy Gminnego Centrum Informacji udzielają 

bieŜących informacji na temat moŜliwości podjęcia nauki oraz podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, a takŜe moŜliwości załoŜenia i prowadzenia działalności gospodarczej.  

Pracownicy świetlicy we współpracy z GOK realizują róŜnego rodzaju projekty 

współfinansowane przez władze samorządowe. Przyczynia się to niejednokrotnie do 

polepszenia warunków funkcjonowania ośrodka z jednej strony oraz wzrostu świadomości 

mieszkańców, iŜ taki ośrodek jest im niezbędny, z drugiej. Jednym z takich projektów 

była realizacja projektu pn: „Wiejskie – MłodzieŜowe Centrum bez barier”, dzięki 

któremu zapewniony został dostęp do Świetlicy Środowiskowej osobom 

niepełnosprawnym.   

Ponadto przez miejscowość przebiega szlak rowerowy (tzw. szlak Polny).  

 

d) infrastruktura społeczna 

Najistotniejszym i jedynym elementem infrastruktury społecznej w miejscowości jest 

juŜ wcześniej opisana świetlica środowiskowa wraz z filią Gminnego Centrum Informacji. 

Świetlica jest miejscem spotkań młodzieŜy i dzieci, zebrań mieszkańców, Rady Sołeckiej, 

a takŜe miejscem imprez towarzysko – kulturalnych dla dzieci i młodzieŜy oraz dorosłych 

mieszkańców miejscowości. Świetlica środowiskowa mieści się w budynku naleŜącym do 

Gminy Somianka.   

 

e) infrastruktura techniczna 

Oświata – Na terenie miejscowości nie znajduje się Ŝadna szkoła. 21 dzieci, które 

mieszkają we wsi, uczęszcza do oddalonej o 9 km szkoły podstawowej w Ulasku, a 14 - 

do Gimnazjum w Somiance, oddalonego o 3 km. 

Ochrona zdrowia - w miejscowości Wólka Somiankowska brak jest zakładu opieki 

zdrowotnej. Mieszkańcy, w zakresie podstawowych usług medycznych, korzystają z usług 

dwóch lekarzy rodzinnych, którzy pracują w Ośrodku Zdrowia, w oddalonej o 3 kilometry 

Somiance. We wsi brak jest równieŜ apteki. NajbliŜsza znajduje się takŜe w Somiance. W 

przypadku konieczności skorzystania ze specjalistycznych usług medycznych, 

mieszkańcy wsi Wólka Somiankowska, muszą dojeŜdŜać do Samodzielnego Publicznego 
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Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie. 

Infrastruktura publiczna - Główną drogą dojazdową do miejscowości jest  

droga krajowa nr 62 Serock – Wyszków oraz droga powiatowa nr 4413W o relacji 

Wola Mystkowska – Ostrowy. W centralnej części miejscowości krzyŜują się dwie drogi 

gminne. Niestety tylko jedna z tych dróg posiada nawierzchnię asfaltową, natomiast druga 

niestety tylko Ŝwirową.  

Komunikacja publiczna nie jest wystarczająco rozwinięta. Przewozy pasaŜerskie w 

Wólce Somiankowskiej prowadzone są przez komunikację autobusową na trasie Wola  

Mystkowska- Somianka.  

DuŜą niedogodnością dla mieszkańców wsi jest brak chodnika, który przebiegałby 

przez całą miejscowość, brak nawierzchni asfaltowej na części drogi (w zachodniej i 

wschodniej części miejscowości), a w szczególności brak oświetlenia na bocznych 

drogach. Na terenie miejscowości brak jest takŜe transportu kolejowego. NajbliŜsze stacje 

kolejowe zlokalizowane są w Wyszkowie. 

W miejscowości brak jest równieŜ oddziału nadawczego Poczty Polskiej, oddziału 

banku oraz kościoła, co jest duŜym utrudnieniem dla jej mieszkańców. 

Zaopatrzenie w gaz i energię - na terenie Wólki Somiankowskiej budynki mieszkaniowe 

ogrzewane są indywidualnie. Najczęstszy rodzaj ogrzewania wykorzystywany przez 

mieszkańców to węglowy i drzewny. Powoduje to uciąŜliwość dla samych mieszkańców, 

jak równieŜ nie sprzyja środowisku naturalnemu. W konsekwencji skłania do rozwaŜań, 

jak w przyszłości rozwiązać sprawę zaopatrzenia mieszkańców wsi w gaz i energię. 

Przez teren gminy nie przebiega  sieć gazociągowa. Dla celów gospodarczych 

wykorzystywany jest gaz propan – butan, dostarczany do miejscowości w butlach.  

Przez miejscowość przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia. 

Łączność telekomunikacyjna – większość z mieszkańców na terenie wsi posiada 

telefoniczną sieć kablową. Usługę dostępu do szerokopasmowego internetu świadczy 

Telekomunikacja Polska S. A.(Neostrada), do internetu bezprzewodowego Polkomtel 

(Plus GSM) oraz Orange. Barierą w korzystaniu z zasobów internetu są wysokie koszty 

połączenia. 

Gospodarka wodno-ściekowa - w Wólce Somiankowskiej do sieci wodociągowej 

przyłączone są 52 gospodarstwa domowe. śaden budynek nie jest przyłączony do 

kanalizacji sieciowej oraz gminnej oczyszczali ścieków bytowych.  

Sama Gmina, poza miejscowością gminną, gdzie zlokalizowana jest oczyszczalnia 

ścieków i wykonany odcinek kanalizacji sanitarnej o długości 4,2 km, do której 



Plan Odnowy Miejscowości Wólka Somiankowska 2009 - 2016 

 9 

przyłączonych jest 118 gospodarstw, nie posiada kanalizacji. Ścieki są odprowadzane do 

przydomowych szamb. Na lata 2009 – 2013 planowana jest budowa we wszystkich 

miejscowościach gminnych przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Gospodarka odpadami - na terenie wsi Wólka Somiankowska, tak jak i w całej gminie 

Somianka, nie ma Ŝadnego wysypiska śmieci, przestało funkcjonować w 2005 roku. 

Odbiór stałych odpadów komunalnych od mieszkańców gminy odbywa się w oparciu o 

kontenery ustawione przy posesjach. Nie prowadzi się teŜ selektywnej zbiórki odpadów. 

Koszt odbioru co najmniej jednego pojemnika wynosi 21,00 zł. brutto miesięcznie.  

Inne usługi - na terenie wsi Wólka Somiankowska znajdują się dwa sklepy spoŜywczo – 

przemysłowe oraz ubojnia zwierząt.  

Nie istnieją natomiast Ŝadne inne punkty usług dla ludności typu salon fryzjersko – 

kosmetyczny, czy teŜ zakład krawiecki. 

 

f) gospodarka i rolnictwo 

Rolnictwo - na terenie Wólki Somiankowskiej przewaŜają gleby hydromorficzne. Są 

to głównie czarne ziemie zdegradowane, gleby murszowo – mineralne, murszowate, mady 

lekkie oraz gleby torfowe. PrzewaŜają gleby IV i V klasy bonitacyjnej. Spotyka się gleby 

2 kompleksu pszennego dobrego w IIIa-IIIb klasie bonitacyjnej. Głównym kierunkiem 

produkcji roślinnej są zboŜa (Ŝyto, owies, pszenŜyto) oraz ziemniaki.  

 

Tabela 1. Struktura uŜytkowania gruntów we wsi Wólka Somiankowska 

Struktura u Ŝytków rolnych Nazwa 
miejscowości 

Powierzchnia 
areału (ha) 

UŜytki rolne 

ogółem (ha) 

% 
powierzchn
i ogólnej 

Grunty 
orne, sady 
(%) 

Łąki i 
pozostałe 
grunty (%) 

Wólka 
Somiankowska 

431,20 393,49 91,3 80,1 19,9 

Źródło: UG Somianka 

 

Według danych Urzędu Gminy w Somiance, liczba gospodarstw rolnych w Wólce 

Somiankowskiej wynosi 52. Przeciętny rolnik gospodaruje na 7 ha. Dominującym 

kierunkiem produkcji zwierzęcej jest hodowla trzody chlewnej i bydła. Pogłowie bydła 

przekracza 110 szt., trzody chlewnej 250 szt. Dominuje ściółkowy tryb utrzymania 

budynków inwentarskich oraz tradycyjny dój ręczny.  

Sumarycznie pod względem budynków gospodarskich zasoby Wólki Somiankowskiej 

przedstawiają się następująco: obory i chlewnie - 89, budynki wielofunkcyjne – 8, stodoły 
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– 46. Nie ma ani jednego osłoniętego zbiornika do przechowywania nawozów 

pochodzenia zwierzęcego. 

Gospodarstwa rolne w Wólce Somiankowskiej są dość dobrze wyposaŜone w 

niezbędny sprzęt do produkcji rolnej. 

Jak dotąd nikt nie zainwestował w ekologiczną produkcję rolną, ani nie przeszedł na 

produkcję metodami biologicznymi.  

Gospodarka - w miejscowości Wólka Somiankowska pozarolniczą działalność 

gospodarczą prowadzi 7 osób, a na terenie całej gminy Somianka - 244 podmioty.  

Na terenie miejscowości Wólka Somiankowska znajdują się: ubojnia zwierząt, dwa 

sklepy spoŜywczo – przemysłowe, cztery firmy zajmujące się handlem obwoźnym 

artykułami przemysłowymi i odzieŜą. Tylko jedna firma zatrudnia większą liczbę osób. 

Bezrobocie – wg danych GUS (2007r.) bezrobocie w gminie Somianka wynosiło 251 

osób, w tym 118 męŜczyzn i 133 kobiety. Udział bezrobotnych zarejestrowanych do 

ludności w wieku produkcyjnych:  

Ogółem: 7,9% 

męŜczyźni 6,8% 

kobiety 9,3%. 

W miejscowości Wólka Somiankowska na koniec 2008 r. bezrobocie wynosiło 9,7% 

(dane Urzędu Gminy). Z rent i emerytur utrzymuje się ok. 44 osoby, z zasiłków pomocy 

społecznej 6 osób, a ze świadczeń rodzinnych korzysta 17 osób. 

 

g) kapitał społeczny i ludzki 

Na terenie miejscowości funkcjonuje świetlica środowiskowa, w której mieście się 

równieŜ Gminne Centrum Informacji. Celem działania świetlicy środowiskowej jest 

organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieŜy, a w szczególności, wypełnianie wolnego 

czasu poprzez zajęcia edukacyjne, integracyjne, sportowe, jak równieŜ społeczne. 

Świetlica organizuje zajęcia, np. teatrzyk kukiełkowy, zajęcia edukacyjne, zespół 

kabaretowo - obrzędowy, współuczestniczy wraz z mieszkańcami w tradycyjnych, 

gminnych/wiejskich imprezach. Dzięki współpracy placówki z gminnym 

stowarzyszeniem „Soma” udało się pozyskać środki na uruchomianie programu 

„Rzeczpospolita internetowa”, którego celem jest budowanie społeczeństwa 

informacyjnego poprzez nowoczesną edukację oraz aktywizację mieszkańców polskiej 

wsi. Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawę Ŝycia na wsi.  

MłodzieŜ organizuje swój wolny czas na róŜnego rodzaju zajęciach sportowych, w 

tym celu w miarę moŜliwości z własnych środków  zakupili niezbędny sprzęt. 

Dzięki istnieniu Gminnego Centrum Informacji udzielana jest osobom bezrobotnym 
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pomoc w poszukiwaniu pracy, uzyskaniu zatrudnienia, zmiany kwalifikacji zawodowych 

oraz inne.  

MłodzieŜ natomiast, dzięki dostępowi do Internetu, moŜe spędzić wolny czas na 

zabawie, a w szczególności pozyskiwaniu niezbędnych informacji związanych z 

zainteresowaniami oraz nauką. 

Przy świetlicy środowiskowej zrealizowany został projekt pn:„Wiejskie młodzieŜowe 

centrum bez barier”, w ramach ogólnopolskiego programu „Równać Szanse 2006” 

Polskiej Fundacji Dzieci i MłodzieŜy, ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji 

Dzieci i MłodzieŜy. Projekt zakładał uruchomienie przyjaznego miejsca wspólnych 

spotkań, zapewniającego młodzieŜy równe moŜliwości uczestnictwa w Ŝyciu społecznym 

i edukacyjnym. Zdobycie przez młodzieŜ nowych umiejętności i wykorzystanie ich do 

wypromowania działań społecznie uŜytecznych, realizowanych na terenie gminy. 

W ramach w/w projektu przeprowadzono takŜe remont pomieszczeń, zakupiono dwa 

zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne. Wymieniono równieŜ główne drzwi 

wejściowe i dostosowano wejście do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

  
Analiza zasobów miejscowości Wólka Somiankowska - ZESTAWIENIE 

Rodzaj zasobów Brak Jest - małe Jest - średnie Jest - duŜe 

Środowisko przyrodnicze 

walory krajobrazu   ▲  

walory klimatyczne(mikroklimat, wiatr, 
nasłonecznienie) 

  ▲  

walory szaty roślinnej  ▲   

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty  ▲   

świat zwierząt (ostoje, siedliska) ▲    

osobliwości przyrodnicze ▲    

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, 
stawy) 

 ▲   

podłoŜe, warunki hydrogeologiczne   ▲  

gleby, kopaliny ▲    

Środowisko kulturowe 

walory architektury wiejskiej i 
osobliwości kulturowe 

▲    

zabytki ▲    

zespoły artystyczne ▲    

dziedzictwo religijne i historyczne  ▲   

miejsca, osoby i przedmioty kultu ▲    

święta, odpusty, pielgrzymki  ▲   
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tradycje, obrzędy, gwara  ▲   

legendy, podania i fakty historyczne  ▲   

waŜne postacie historyczne ▲    

specyficzne nazwy  ▲   

Obiekty i tereny 

działki pod zabudowę mieszkaniową   ▲  

działki pod domy letniskowe ▲    

działki pod zakłady usługowe i 
przemysł 

 ▲   

pustostany mieszkaniowe ▲    

pustostany magazynowe i 
poprzemysłowe 

▲    

tradycyjne obiekty gospodarskie wsi 
(kuźnie, młyny)  

▲    

place i miejsca publicznych spotkań  ▲   

miejsca sportu i rekreacji ▲    

gospodarka, rolnictwo    ▲ 

specyficzne produkty (hodowle, 
uprawy polowe) 

▲    

znane firmy produkcyjne i zakłady 
usługowe 

 ▲   

moŜliwe do wykorzystania odpady 
poprodukcyjne 

▲    

Sąsiedzi i przyjezdni 

korzystne sąsiedztwo    ▲ 

ruch tranzytowy  ▲   

przyjezdni stali i sezonowi  ▲   

Instytucje  ▲   

placówki opieki społecznej ▲    

szkoły ▲    

dom kultury ▲    

ludzie, organizacje społeczne  ▲   

OSP ▲    

KGW ▲    

Stowarzyszenia ▲    

 

W poniŜszej tabeli przeprowadzono diagnozę aktualnej sytuacji Wólki Somiankowskiej 

Co ją wyróŜnia? Malownicze połoŜenie, piękne krajobrazy.  

Jaką pełni funkcję? Wieś rolnicza - w obrębie miejscowości znajdują się 52 gospodarstwa 
rolne. Dzięki lokalizacji świetlicy środowiskowej pełni funkcję 
kulturalną i społeczno-edukacyjną. 

Kim są mieszkańcy? Wólka Somiankowska liczy 287 osób. Są to właściciele indywidualnych 
gospodarstw rolnych, pracownicy zakładów pracy, emeryci renciści, 
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bezrobotni, osoby zajmujące się handlem i usługami. 

Co jest podstawą 
utrzymania? 

Praca we własnym gospodarstwie rolnym, zatrudnienie w sektorze 
prywatnym, świadczenia socjalne typu: renty, emerytury, zasiłki dla 
bezrobotnych, własna działalność gospodarcza. 

W jaki sposób są 
zorganizowani 
mieszkańcy? 

Rada Sołecka, wspólne zajęcia dzieci i młodzieŜy w świetlicy 
środowiskowej. 

W jaki sposób rozwiązują 
problemy? 

Dyskusje, spotkania, zebrania wiejskie, współpraca z Urzędem Gminy. 

Jak wygląda nasza wieś? Główna cześć wsi połoŜona jest wzdłuŜ drogi gminnej. Zabudowa 
zwarta, tzw. ulicówka. Brak boiska sportowego oraz brak nawierzchni 
asfaltowej na bocznych drogach Wólki Somiankowskiej. 

Jakie obyczaje i tradycje są 
u nas pielęgnowane i 
rozwijane? 

Kultywowanie tradycji religijnych: odpusty, Zielone Światki, BoŜe 
Ciało, Święta Wielkanocne i inne. 
Kultywowanie tradycji lokalnych: wykonanie wieńca doŜynkowego.  

Jaki jest stan otoczenia i 
środowiska? 

Środowisko naturalne nieskaŜone. Brak większych, skoncentrowanych 
źródeł zanieczyszczeń, powodujących degradację środowiska. 

Jakie jest rolnictwo? Rozdrobnione, niewyspecjalizowane, wielokierunkowe, niskotowarowe.  

Jakie są powiązania 
komunikacyjne? 

W Wólce Somiankowskiej krzyŜują się dwie drogi gminne. Bliskość  
drogi krajowej, która stanowi jedną z waŜniejszych tras krajowych o 
kierunku wschód – zachód oraz dobre połączenie z miastem 
powiatowym Wyszkowem. 

Co proponujemy dzieciom 
i młodzieŜy? 

MłodzieŜ i dzieci mogą korzystać z  świetlicy środowiskowej oraz filii 
Gminnego Centrum Informacji. 

 

3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja 

Silne strony Wólki Somiankowskiej Słabe strony Wólki Somiankowskiej 

• jedna z większych miejscowości w gminie zarówno 
po względem liczby mieszkańców, jak i 
zajmowanego obszaru, 

• dogodne połoŜenie wsi - droga krajowa Serock – 
Wyszków, 

• bliskość aglomeracji warszawskiej, 
• dobra współpraca między sołtysem a władzami 

gminy, 
• kultywowanie wspólnych wartości i tradycji, 

zaufanie mieszkańców wobec siebie, gotowość do 
wspólnych działań na rzecz rozwoju miejscowości, 

• duŜa świadomość mieszkańców w zakresie 
poszerzania wiedzy i umiejętności, 

• sieć wodociągowa, 
• świetlica środowiskowa oraz filia Gminnego 

Centrum Informacji. 
 

• brak infrastruktury około drogowej 
(chodniki, ścieŜki rowerowe, parkingi, 
brak nawierzchni asfaltowej na drogach 
bocznych), 

• brak oświetlenia drogowego, 
• brak sieci kanalizacji sanitarnej, 
• „dzikie” wysypiska śmieci, 
• brak placów zabaw, 
• brak zaplecza i infrastruktury 

rekreacyjnej słuŜącej mieszkańcom, 
• brak boiska sportowego, 
• brak skutecznej promocji wsi na 

zewnątrz, 
• słabo rozwinięta działalność 

pozarolnicza.  

Szanse dla Wólki Somiankowskiej ZagroŜenia dla Wólki Somiankowskiej 
• sprzyjająca polityka regionalna, ze strony rządu i 

władz wojewódzkich, w szczególności adresowana 
do obszarów wiejskich,  

• pogorszenie dochodów rolników i 
mieszkańców miejscowości poprzez 
spadająca opłacalność produkcji rolnej i 
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• zwiększenie dostępności do środków pomocowych, 
w tym pochodzących z Unii Europejskiej, 

• przebudowa i modernizacja drogi krajowej, która 
stanie się drogą szybkiego ruchu; droga ta zmieni 
swoje przeznaczenie - będzie stanowiła jedną z 
waŜniejszych tras krajowych o kierunku wschód – 
zachód; potencjalne korzyści to: zwiększenie 
atrakcyjności gruntów połoŜonych w jej pobliŜu lub 
w bezpośrednim jej sąsiedztwie, rozwój 
działalności gospodarczej, 

• nawiązanie współpracy z innymi miejscowościami i 
gminami w kraju i za granicą, 

• rozwój rolnictwa ekologicznego, w tym wzrost 
produkcji ekologicznej Ŝywności, 

• budowa i przebudowa dróg lokalnych, 
• budowa infrastruktury okołodrogowej (chodniki, 

ścieŜki rowerowe, parkingi), 
• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, 
• wypromowanie miejscowości na zewnątrz. 

wzrost cen, 
• emigracja wykształconej młodzieŜy, 
• spadek liczby narodzin, 
• wzrost cen w budownictwie i obniŜenie 

tempa rozwoju miejscowości, 
• trudność w uzyskaniu kredytów dla 

ludności o niskich dochodach, 
• nieumiejętne prowadzenie polityki 

rozwoju gminy, 
 

 

4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących 

społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy 

miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju 

miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji. 

Realizacja określonej wizji miejscowości Wólka Somiankowska wymaga 

sprecyzowania priorytetów, które dadzą gwarancję realizacji zadań zmierzających do 

spełnienia określonej dla wsi wizji rozwoju. A wizją rozwoju wsi Wólka Somiankowska 

jest :  

„ WÓLKA SOMIANKOWSKA JAKO WIEŚ ESTETYCZNA, EKOLOGICZNA 

ORAZ KULTYWUJĄCA TRACYCJE KULTUROWE, W KTÓREJ KAśDY BĘDZIE 

MÓGŁ ROZWIJAĆ SWOJE ZAINTERESOWANIA”. 

Wizja rozwoju i priorytety są spójne z zapisami zawartymi w Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Somianka, Planie Rozwoju 

Lokalnego Gminy Somianka na lata 2007-2013. Dla potrzeb gminy Somianka 

opracowano dokumenty strategiczne, określające priorytety rozwojowe kaŜdej 

miejscowości, a następnie zadania jakie powinny być zrealizowane w ciągu najbliŜszych 

lat.  

Wychodząc z załoŜeń Planu Odnowy Miejscowości Wólka Somiankowska oraz 

rozmów z mieszkańcami wsi, określono następujące priorytety oraz zadania, które posłuŜą 

realizacji tych priorytetów: 
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PRIORYTET I - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZN EJ 

Kierunki działa ń: 

1. Remont Świetlicy Środowiskowej  w celu utworzenia Filli Gminnej Biblioteki 

Publicznej 

2. Budowa placu zabaw przy Świetlicy Środowiskowej. 

3. Budowa boiska sportowego  

 

PRIORYTET II - BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW , 

KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ ROZBUDOWA INFRASTRUKTUR Y 

OKOŁODROGOWEJ 

Kierunki działa ń: 

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej. 

3. Przebudowa  nawierzchni drogi gminnej. 

4. Budowa chodników  

 

PRIORYTET III – AKCJE AKTYWIZUJ ĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALN Ą 

Kierunki działa ń: 

1. Organizacja spotkań informacyjnych z mieszkańcami wsi. 

2. Organizacja szkoleń dla mieszkańców wsi. 

3. Promocja miejscowości. 

4.  

Szczegółowy opis ww. zadań 

PRIORYTET I 

 

Zadanie 1. Remont Świetlicy Środowiskowej w celu utworzenie filii Gminnej Biblioteki 

Publicznej  

Celem realizacji tego zadania będzie poprawa wizerunku i estetyki miejscowości, co 

wpłynie na nowy wizerunek oraz kształt przestrzeni publicznej wsi. 

Realizacja projektu zakłada remont Świetlicy Środowiskowej w celu utworzenia filii 

Gminnej Biblioteki Publicznej. W ramach zadania przewiduje się wykonanie docieplenia 

ścian budynku, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego 

oraz instalacji c.o. wraz z wymianą pieca. Prace remontowe obejmą równieŜ remont 
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pomieszczeń, które zostaną dostosowane do potrzeb filii Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Odremontowany budynek będzie stanowił główną wizytówkę wsi. NajwaŜniejsze 

jednak, Ŝe będzie on słuŜył mieszkańcom, jako ich miejsce spotkań.   

 

Zadanie 2. Budowa placu zabaw przy Świetlicy Środowiskowej 

Celem realizacji zadania jest zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej 

pod plac zabaw w bezpieczne i ekologiczne urządzenia dla dzieci (huśtawki, bujawki, 

równowaŜnie, piaskownice), dostosowane do wieku i moŜliwości najmłodszych dzieci. 

Realizacja tego zadania umoŜliwi organizowanie zajęć na świeŜym powietrzu dla 

najmłodszych mieszkańców miejscowości. 

 

Zadanie 3. Budowa boiska sportowego 

Projekt zakłada budowę boiska sportowego. Boisko będzie ogólnodostępne dla 

mieszkaniowców Wólki Somiankowskiej i okolic, a w szczególności dla dzieci i 

młodzieŜy. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności dzieci i młodzieŜy do 

nowoczesnej infrastruktury sportowej tym samym zagospodarowanie ich czasu wolnego. 

Zakłada się Ŝe oddana infrastruktura przyczyni się do poprawy kondycji fizycznej oraz 

stanu zdrowia dzieci i młodzieŜy. 

 

PRIORYTET II 

Zadanie 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

Celem zadania jest poprawa jakości Ŝycia mieszkańców wsi poprzez dostęp do 

ulepszonych usług oraz ochronę środowiska naturalnego. 

Realizacja projektu zakłada budowę ekologicznych zbiorników na odpady płynne. 

Funkcjonowanie tego typu oczyszczalni opiera się o działanie bakterii biologicznych 

rozkładających ścieki. Woda po oczyszczeniu ma drugą klasę czystości, odpowiada 

normom polskim i unijnym.  

 

Zadanie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej 

Celem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej mieszanej: grawitacyjno - tłocznej i 

ciśnieniowej, obejmującej ścieki gospodarczo - bytowe pochodzące z gospodarstw 

domowych oraz infrastruktury handlowo - usługowej. Sieć kanalizacyjna będzie 

wykonana z rur PVC (PN4) średnicy Ø 200, oraz rur PE Ø 110, Ø 90, Ø 75 i Ø 63 mm. 

Realizacja tego zadania wpłynie na poprawę jakość Ŝycia mieszkańców wsi, 
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warunków socjalno - bytowych oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości.  

 

Zadanie 3 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej  

Celem realizacji zadania będzie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości, 

oraz wizerunku wsi jak równieŜ parametrów nawierzchni drogi. Realizacja projektu 

zakłada przebudowę nawierzchni ze Ŝwirowej na asfaltową, co wiąŜe się z podniesieniem 

nośności i klasy drogi. Po przebudowie droga będzie miała nawierzchnię asfaltową o 

szerokości jezdni 5 m i poboczu z pospółki o szerokości 0,5m. Droga będzie stanowiła 

doskonałe połączenie pomiędzy drogi krajowej nr 62 z miejscowościami Wólka 

Somiankowska, Ulasek i Kręgi. 

 

Zadanie 4. Budowa chodników 

Celem projektu jest wykonanie chodnika w centralnej części miejscowości, 

przebiegającego wzdłuŜ drogi gminnej. Budowa chodnika pozwoli na bezpieczne 

poruszanie się po miejscowości, jak równieŜ zapewni bezpieczne dojście do przystanku 

autobusowego. Realizacja projektu zakłada wykonanie chodnika z kostki brukowej o 

grubości 6 cm, obramowanie od strony jezdni krawęŜnikiem drogowym, natomiast od 

strony posesji obrzeŜem. 

Wpłynie to na poprawę ruchu kołowego i pieszego oraz zapewni bezpieczeństwo 

mieszkańcom wsi.  

 

PRIORYTET III 

Zadanie 1. Organizacja spotkań informacyjnych z mieszkańcami wsi. 

Celem projektu jest organizacja  spotkań informacyjnych z mieszkańcami wsi Wólka 

Somiankowska. Realizacja tego zadania pozwoli na bieŜące informowanie mieszkańców o 

aktualnej sytuacji w gminie i przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz rozwoju gminy 

oraz wsi Wólka Somiankowska. Wpłynie to na dobrą współpracę Rady Sołeckiej z 

władzami gminy i umoŜliwi mieszkańcom miejscowości bezpośredni wpływ na 

realizowaną politykę w gminie. 

 

Zadanie 2. Organizacja szkoleń dla mieszkańców wsi. 

Zadanie ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców wsi Wólka 

Somiankowska poprzez organizację szkoleń oraz wzrost aktywności mieszkańców. 

Planuje się raz na kwartał zorganizować szkolenie dla mieszkańców wsi z zakresu 
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pozyskiwania środków unijnych zarówno dla wsi, jak i obszaru całej gminy, z 

moŜliwością szkolenia z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy dla rolników. 

Przewiduje się równieŜ wykorzystanie ekspertów, w celu przeprowadzenia rzetelnych i 

fachowych szkoleń (w zaleŜności od tematyki szkoleń). Kluczowym kryterium wyboru 

stosownych tematów szkoleń będą propozycje mieszkańców, które zbierane będą podczas 

miesięcznych spotkań informacyjnych.  

 

Zadanie 3. Promocja miejscowości. 

Realizacja tego zadania ma na celu wypromowanie Wólki Somiankowskiej na terenie 

województwa, jak i poza nim. Zadanie będzie realizowane poprzez przygotowanie, druk i 

dystrybucję materiałów promocyjnych, np. ulotki, broszury o Wólce Somiankowskiej itp. 

oraz rozpowszechnienie informacji o miejscowości na stronie internetowej gminy i 

powiatu. 

 

Harmonogram realizacji zadań 

PoniŜej został przedstawiony wykaz zadań zaplanowanych do realizacji na lata  

2009 – 2016. W trakcie tak długiego okresu moŜe on ulec modyfikacjom i uzupełnieniom. 

Szczegółowy opis i kosztorys prac poszczególnych zadań będzie przygotowywany przed 

przystąpieniom do ich realizacji i zostanie dodany w formie załącznika do Planu Odnowy 

Miejscowości Wólka Somiankowska. 

 

Zadania i okres ich realizacji 

Rodzaj zadania 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PRIORYTET I - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZN EJ 

Remont Świetlicy Środowiskowej w 
celu utworzenie filii Gminnej 
Biblioteki Publicznej  
 

        

Budowa placu zabaw przy Świetlicy 
Środowiskowej 

        

Budowa boiska sportowego 
 

        

PRIORYTET II -  BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, 
KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ ROZBUDOWA INFRASTRUKTUR Y 
OKOŁODROGOWEJ  

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków  
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Budowa kanalizacji sanitarnej          

Przebudowa nawierzchni drogi 
gminnej  

        

Budowa chodników         

PRIORYTET III - AKCJE AKTYWIZUJ ĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALN Ą 

Organizacja spotkań informacyjnych 
z mieszkańcami wsi 

        

Organizacja szkoleń dla 
mieszkańców wsi 

        

Promocja miejscowości 
 

        

 

Źródła finansowania zadań 

Rodzaj zadania Źródła finansowania Koszty   
(brutto) w 

PLN 
PRIORYTET I - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZN EJ 

Remont Świetlicy Środowiskowej w celu 
utworzenie filii Gminnej Biblioteki 
Publicznej 

EFRROW/budŜet gminy 450 000,00 

Budowa placu zabaw przy Świetlicy 
Środowiskowej 
 

BudŜet gminy/ EFRROW 
(Leader - LGD) 

  35 000,00 

Budowa boiska sportowego EFRROW/budŜet gminy 100 000,00 

PRIORYTET II - BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW , 
KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ ROZBUDOWA INFRASTRUKTUR Y 
OKOŁODROGOWEJ  
Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków  

EFRROW/budŜet 
gminy/WFOŚiGW 

200 000,00 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
 

EFRROW/budŜet 
gminy/WFOŚiGW 

800 000,00 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej  EFRR(RPO WM)/ budŜet gminy 2 230 000,00 
Budowa chodników 
 

BudŜet gminy  230 000,00 

PRIORYTET IV - AKCJE AKTYWIZUJ ĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALN Ą  
Organizacja spotkań informacyjnych z 
mieszkańcami wsi 

BudŜet gminy/EFRROW 
(Leader - LGD) 

10 000,00/ 
rok 

Organizacja szkoleń dla mieszkańców wsi BudŜet gminy/EFRROW 
(Leader - LGD) 

15 000/ rok 

Promocja miejscowości BudŜet gminy/EFRROW 
(Leader - LGD)/samorząd 
województwa/Minister Kultury  

13 000/ rok 

 

Szczegółowy opis zadania priorytetowego I – wskazanego przez mieszkańców wsi 

Wólka Somiankowska do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
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rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) w ramach działania „Odnowa i 

rozwój wsi”. 

Obiekt, którego remont przewiduje się w ramach w/w projektu połoŜony jest na 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 253/3, 254/3,256/3, obręb 

Wólka Somiankowska będący własnością Gminy Somianka. Obiekt powstał w latach 

siedemdziesiątych. Znajduje się w zachodniej części wsi i z punktu widzenia dostępu, jest 

on optymalnie połoŜony. Budynek  posiada wejście główne od strony głównej ulicy wsi 

oraz wejście boczne. Obiekt wzniesiony na planie prostokąta. Bryła to forma 

prostopadłościanu z dachem jednospadowym, pokrytym papą. Budowlę wzniesiono w 

technologii tradycyjnej z pustaka i cegły, otynkowany tynkiem zwykłym gładkim. 

Budynek jest podłączony do sieci elektrycznej, posiada instalację odgromową, oraz 

przyłącze sieci wodociągowej. Ścieki oprowadzane są natomiast do zamkniętego 

zbiornika, zlokalizowanego na terenie działki. Budynek jest nieocieplony i posiada 

nieszczelną stolarkę zarówno okienną jak i drzwiową. 

Stan techniczny budynku określono na średni, a jego pogłębiającą się i szybszą 

degradacje powoduje cienkie pokrycie dachu.  

W ramach projektu przewiduje się wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych 

budynku ze styropianu gr. 12 cm, wymianę nieszczelnej drewnianej stolarki okiennej na 

plastikową. Przewiduje się równieŜ remont pomieszczeń budynku, który polegał będzie na 

wymianie podłóg drewnianych na wykładzinę PCV, naprawę ubytków w ścianach, 

malowanie sufitów i ścian. Dokonany zostanie równieŜ zakup pieca, co umoŜliwi 

wykonanie centralnego ogrzewania w budynku. Wymieniona zostanie takŜe wewnętrzna 

stolarka drzwiowa. Remontowi poddane zostaną równieŜ elementy zewnętrzne budynku, 

w tym remont elewacji zewnętrznej, wymiana stolarki okiennej oraz dostosowanie  do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Istniejący podjazd zostanie dostosowany do aktualnych 

potrzeb osób niepełnosprawnych, jak równieŜ obłoŜony płytkami antypoślizgowymi.  

Wszelkiego rodzaju zadaszenia zostaną zdemontowane, a następie zostaną połoŜone 

nowe.  

Wszystkie pomieszczenia wewnętrzne zostaną dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych tzn. zostaną zniwelowane wszystkie istniejących progi oraz 

zamontowane odpowiednio szerokie drzwi wewnętrzne.  

Na potrzeby prowadzenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej zostanie wydzielone 
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pomieszczenie, które będzie wyposaŜone w szafy do przechowywania ksiąŜek oraz regały 

na czasopisma. Obiekt zostanie wyposaŜony w odpowiednie meble biurowe wraz ze 

sprzętem multimedialnym niezbędnym do prowadzenia róŜnego rodzaju zajęć, spotkań 

itp.  

W ramach projektu przewidziano zakup niezbędnego sprzętu do gier i zabaw dla 

dzieci i młodzieŜy.  

Obiekt stanie się głównym ośrodkiem Ŝycia kulturalnego i społecznego wsi, miejscem 

spotkań i twórczych wyzwań mieszkańców. Będzie pełnić funkcję kulturowe, 

wychowawcze, dydaktyczne, opiekuńcze i informacyjne.  

Realizacja zadania odgrywać będzie ogromną rolę dla społeczności lokalnej, wpłynie 

na rozwój toŜsamości społecznej, rozbuduje poczucie odpowiedzialności za posiadane 

wspólnego mienia, zaktywizuje i zachęci mieszkańców do dalszego pozyskiwania 

środków finansowych na realizacje innych celów i ich pomysłów.  

Zmodernizowany budynek będzie wizytówką wsi, a przede wszystkim będzie słuŜył 

jako miejsce spotkań społeczności Wólki Somiankowskiej.   

 

MontaŜ finansowy 

Działanie Nakłady ogółem 

(brutto) 

Netto Podatek VAT 

EFRROW 337 500,00 276 639,34 60 860,66 

Gmina Somianka 112 500,00 92 213,11 20 286,89 

Razem 450 000,00 368 852,46 81 147,54 

 

Łączny koszt realizacji operacji wynosi ok. 450 000,00 zł brutto, a jego realizacja 

przewidziana jest na lata 2009-2010. 

Remont budynku Świetlicy Środowiskowej polegać będzie na realizacji następujących 

zadań cząstkowych: 

1. Opracowanie dokumentacji technicznej operacji (w szczególności kosztorys, 

projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania robót, itp.). 

2. Roboty rozbiórkowe dachu w tym połoŜenie nowego pokrycia. 

3. Docieplenie ścian zewnętrznych.  

4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 

5. Remont pomieszczeń wewnątrz budynku (np. malowanie, wymiana podłóg 

itp). 
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6. Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 

7. Zakup pieca oraz montaŜ c.o. 

8. WyposaŜenie obiektu w meble biurowe, sprzęt multimedialny i inne. 

9. Zagospodarowanie terenu wokół obiektu. 

 

5. WDRAśANIE I MONITOROWANIE PLANU  

WdroŜenie Planu Odnowy Miejscowości Wólka Somiankowska rozpocznie się 

poprzez wprowadzenie go w Ŝycie Uchwałą Rady Gminy Somianka. 

 WdroŜenie Planu zaleca się Wójtowi Gminy, Radzie Sołeckiej oraz Sołtysowi wsi 

Wólka Somiankowska. Monitorowanie kaŜdego zadania- czyli dbanie o prawidłowy jego 

przebieg przez cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i 

ocenie informacji rzeczowych i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które 

opisują jego postęp i efekty. 

W monitorowaniu biorą udział komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Somiance 

zaangaŜowane we wdraŜanie Planu Odnowy Miejscowości Wólka Somiankowska. 

Oceną Planu zajmie się Rada Sołecka Wólki Somiankowskiej.  

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                        /-/ Tadeusz Jacek Tolak 
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