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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Jerzego Czerwińskiego na 

4. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 lutego 2020 w sprawie Pomnika  

Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących 

wyjaśnień.

Projekt dotyczący zagospodarowania Pomnika Czynu Powstańczego oraz Amfiteatru 

na Górze Św. Anny pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny” 

uzyskał dofinansowanie w wysokości 8 533 602,43 mln zł w ramach konkursu dla działania 

8.1. „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 29 grudnia 2017 r. 

Jego realizacja miała rozpocząć się w kwietniu 2018 r. i zakończyć w październiku 2019 r. 

Niestety, Zarządowi Powiatu Strzeleckiego nie udało się wyłonić generalnego wykonawcy 

robót budowlano-konserwatorskich pomimo kilku postępowań przetargowych. Kolejne 

postępowania były bowiem unieważniane ze względu na fakt, iż ceny składanych ofert były 

wyższe niż środki, którymi dysponowano na realizację projektu.  

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Strzeleckiego Uchwałą nr U-1/39 podjął 

decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania ze względu na brak możliwości sfinansowania 

projektu ze środków budżetu Powiatu Strzeleckiego. W wyniku tej decyzji w dniu 26 czerwca 

2019 r. Zarząd Powiatu zwrócił się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego                                           

z prośbą o rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu z udziałem środków finansowych  

WICEPREZES RADY MINISTRÓW 
MINISTER

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
prof. dr hab. Piotr Gliński
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Unii Europejskiej za porozumieniem stron. Umowa została rozwiązana z dniem 2 lipca                                                

2019 r.

Wspomniany projekt miał być realizowany na podstawie wydanego w 2017 r. 

pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Termin ważności tego 

pozwolenia upływa z dniem 31 grudnia br. 

Obecnie Zarząd Powiatu Strzeleckiego stara się o uzyskanie środków finansowych na 

realizację projektu z rezerwy ogólnej budżetu Państwa.

Z poważaniem

Piotr Gliński
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