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INFORMACJA 
        

W dniu 31 maja 2016r. Wójt Gminy Stanisław Strąk i Skarbnik Gminy Krzysztof Cieślak,                  

w imieniu Gminy Pierzchnica podpisali z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego umowę 

o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania 

pn.„Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica”                        

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie  

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie Inwestycje związane              

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. 

 

Zawarta Umowa Nr 00068-65151-UM1300001/15 z dnia 31.05.2016r. obejmuje przyznanie 

dotacji w kwocie 280 289 zł (słownie dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt 

dziewięć złotych), tj.63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Pozostałe 

koszty pokrywa Gmina Pierzchnica. 

Celem operacji jest rozwój lokalny miejscowości, mających dostęp do dróg wyższej 

kategorii poprzez przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach 

Gminy Pierzchnica: Czarna, Skrzelczyce, Maleszowa, Gumienice, Górki, Pierzchnianka. 

Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach: 

1) w I etapie, którego realizację zaplanowano do 30.11.2016r. będą przebudowane 

następujące odcinki dróg: Czarna (dz. 253) - 990 mb, Skrzelczyce (dz. 454) – 220 mb, 

Maleszowa (dz. 938) – 245 mb, Gumienice (dz. 937) – 188 mb. Dotacja w tym etapie 

będzie wynosić 144 636 zł. 

2) w II etapie, którego realizację zaplanowano do 31.10.2017r. będą przebudowane 

następujące odcinki dróg:  Skrzelczyce (dz. 430, 431) – 540 mb, Górki (dz. 202, 

203,207) – 990 mb, Pierzchnianka (dz. 527) – 455 mb. Dotacja w tym etapie będzie 

wynosić 135 653 zł. 

 

Łącznie przebudowanych zostanie 1,183 km dróg wewnętrznych i 2,445 km dróg gminnych. 

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę odcinków dróg gminnych i wewnętrznych, 

łączących jednostki osadnicze z istniejącą siecią dróg publicznych. Przebudowa będzie 

polegać głównie na zmianie nawierzchni drogi z szutrowej na asfaltową i wykonaniu 

utwardzonych poboczy. 
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Na wykonanie robót budowlanych zostały już podpisane umowy z wykonawcami. 

Wykonawcą I etapu jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. 

Rakowska 40, 28- 200 Staszów, które wykona przebudowę dróg za 248 979, 11 zł brutto. 

Natomiast wykonawcą II etapu jest Zakład Budowlano- Drogowy „DUKT” Artur 

Piwowar  ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, który wykona roboty za 294 625, 91 zł brutto. 

 

 

http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/aktualnosci/item/104-samorzad-wojewodztwa-zawarl-

176-umow-na-dofinansowanie-operacji-typu-budowa-lub-modernizacja-drog-lokalnych-w-

ramach-prow-2014-2020 
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