UCHWAŁA
MIEJSKIEGO KOMITETU
OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA
W SULEJÓWKU
Nr 14/IX/08
z dnia 29 grudnia 2008 r.
znowelizowana
UCHWAŁĄ MKOPWiM Nr 22/XV/10
z dnia 18 stycznia 2010 r.
(tekst jednolity)

w sprawie: harmonogramu wzniesienia Pomnika
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
oraz harmonogramu przeniesienia
Kopca Współtwórców Niepodległej w Sulejówku
Na podstawie art. 6 ust. 2 i art. 8 ustawy z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa (Dz. U. Nr 2 poz. 2, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia
1988 r. w sprawie organizacji, trybu działania i zasad finansowania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
oraz komitetów ochrony pamięci walk i męczeństwa (Dz. U. Nr 22 poz. 154), wykonując uchwałę Rady
Miasta Sulejówek Nr 193/XXXIII/08 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie wzniesienia Pomnika Marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz przeniesienia Kopca Współtwórców Niepodległej w Sulejówku
– Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się termin uroczystego odsłonięcia Pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
w niedzielę 13 czerwca 2010 r., to jest w Święto Miasta Sulejówek – Dzień Marszałka.
2. Wykonanie Pomnika powierza się Pracowni Rzeźby Forma, reprezentowanej przez właściciela, autora
jego projektu Pana Karola Badynę za kwotę brutto 171 414 zł, w tym 160 200 zł wynagrodzenia
wykonawcy oraz 11 214 zł VAT według stawki 7 %.
3. Ustala się harmonogram wykonania Pomnika w czterech etapach oraz płatności wynagrodzenia
Wykonawcy w czterech ratach:
Etap I – do 31 lipca 2009 r. Wykonanie modelu Pomnika w glinie w skali 1:1. Rata płatności brutto
40 660 zł, w tym 38 000 zł wynagrodzenia Wykonawcy oraz 2660 zł VAT.
Etap II – do 30 września 2009 r. Wykonanie modelu Pomnika w gipsie ceramicznym w skali 1:1.
Rata płatności brutto 14 445 zł, w tym 13 500 zł wynagrodzenia Wykonawcy oraz 945 zł VAT.
Etap III – do 28 lutego 2010 r.
Wykonanie odlewu Pomnika w atestowanym brązie cynowokrzemowo-manganowym BK331 (producent surowca Hutmen Wrocław), spawanie elementów w
osłonie argonu, cyzelowanie i patynowanie. Rata płatności brutto 100 366 zł, w tym 93 800 zł
wynagrodzenia Wykonawcy oraz 6566 zł VAT.
Etap IV – do 10 czerwca 2010 r. Wykonanie liternictwa, transport oraz montaŜ Pomnika na Skwerze
Niepodległości w Sulejówku. Rata płatności brutto 15 943 zł, w tym 14 900 zł wynagrodzenia
Wykonawcy oraz 1043 zł VAT.
4. Ustala się, Ŝe płatność raty wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w terminie 14 dni od
otrzymania przez Komitet faktury VAT za ukończony etap, wystawionej przez Wykonawcę na
podstawie protokołu dokonania przez Komitet odbioru tego etapu.
5. UpowaŜnia się Przewodniczącego Komitetu do podpisania szczegółowej umowy z Wykonawcą,
obejmującej ustalenia niniejszej uchwały.

§2
1. Ustala się, Ŝe finansujące wzniesienie Pomnika dobrowolne wpłaty mieszkańców, instytucji, organizacji
społecznych, innych podmiotów zbiorowych oraz przedsiębiorców, a takŜe dotacje celowe przyjmowane są
na wyodrębniony rachunek bankowy numer 96 1500 1878 1218 7007 8640 0000 pod nazwą Urząd
Miasta Sulejówek – Pomnik Marszałka, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek. Rachunek prowadzony jest
przez Kredyt Bank S.A., VIII Oddział w Warszawie, ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa.
2. Ustala się, Ŝe wartość jednej cegiełki – udziału w Pomniku wynosi 100 zł. Wszystkie dobrowolne wpłaty
powinny być równe tej kwocie lub być jej wielokrotnością.
3. Ustala się, Ŝe minimalna wysokość dobrowolnej wpłaty, uprawniająca do otrzymania certyfikatu
Fundatora Pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, wynosi:
1) od mieszkańca – 100 zł, co stanowi równowartość jednego udziału;
2) od instytucji, organizacji społecznej, innego podmiotu zbiorowego lub przedsiębiorcy – 500 zł, co
stanowi równowartość pięciu udziałów.
3a. Ustala się, Ŝe minimalna wysokość dobrowolnej wpłaty lub dotacji celowej uprawniająca do otrzymania
certyfikatu Sponsora Pomnika Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wynosi 10 000 zł, co
stanowi równowartość stu udziałów. Sponsor jest takŜe uprawniony do umieszczenia w brązowej
podstawie Pomnika:
1) mieszkaniec (mieszkańcy) – imienia i nazwiska (imion i nazwisk);
2) instytucja, organizacja społeczna, inny podmiot zbiorowy lub przedsiębiorca – logotypu lub nazwy.
4. Dopuszcza się moŜliwość świadczeń niepienięŜnych na rzecz wznoszenia Pomnika, których
ekwiwalent mogą stanowić udziały – na podstawie umowy zawartej przez Komitet ze
świadczeniodawcą.
§3
1. Ustala się termin ponownego uroczystego odsłonięcia przeniesionego Kopca Współtwórców
Niepodległej w Sulejówku w środę 11 listopada 2009 r., to jest w Narodowe Święto Niepodległości.
Obywatelski czyn usypania w nowym miejscu Kopca zostanie zorganizowany przez Komitet do 31
maja 2009 r.
2. Uznaje się za niezbędne wykonanie w roku 2009 na Skwerze Niepodległości w Sulejówku następujących
elementów infrastruktury: usypanie w nowym miejscu Kopca z przeniesieniem głazu na jego wierzchołku,
wykonanie cokołu wokół Kopca i cokołu pod Pomnik, wykonanie oświetlenia i iluminacji Kopca i
Pomnika, wykonanie innych koniecznych instalacji, ustawienie dwóch masztów flagowych i wykonanie
ich iluminacji, wyłoŜenie Skweru kostką brukową.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komitetu.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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