Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 4
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 3 lutego 2006 r.

UMOWA
w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury –
Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu
zawarta w Warszawie dnia 22 września pomiędzy:
1.Ministrem Kultury Panem Waldemarem Dąbrowskim, zwanym dalej „Ministrem”,
a
2.Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez
Marszałka

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

Pana

Waldemara

Achramowicza,

Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Jana Szopińskiego,
zwanym dalej ,,Województwem”,
i
3.Gminą Miasta Toruń reprezentowaną przez
Zastępcę Prezydenta Miasta Torunia Pana Zbigniewa Fiderewicza , zwaną dalej ”Miastem”
§1
1. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Minister Kultury, Województwo
Kujawsko-Pomorskie i Gmina Miasta Toruń tworzą z dniem 1 stycznia 2006 r.
i zobowiązują się prowadzić wspólną instytucję kultury pod nazwą: Centrum
Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej „Centrum”.
2. Zadaniem Centrum będzie prowadzenie działalności kulturalnej poprzez realizację
Narodowego Programu Kultury „Znaki Czasu” oraz tworzenie i zarządzanie
regionalną kolekcją sztuki współczesnej, jej zabezpieczanie, wybór i zakup dzieł,
udostępnianie kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej i
wydawniczej, prowadzenie bazy danych dotyczących dzieł sztuki współczesnej
oraz jej twórców, prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz
sztuki współczesnej.

§2
1. Siedzibą Centrum będzie budynek wybudowany przy udziale środków
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na części nieruchomości
stanowiących własność Miasta położonych w Toruniu przy ul. Wały gen. Wł.
Sikorskiego 1-13 / Aleja Jana Pawła II 9 (cześć działki geod. Nr 2 o pow. 1,9290
ha) oraz Aleja Solidarności 3-13 / Czerwona Droga 1-11 (część działki geod. Nr
6/3 o pow. 4,6971 ha), dla której prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Toruniu
Wydział Ksiąg Wieczystych księgi wieczyste KW Nr 33090 i Nr 68253.
2. Funkcję inwestora w toku prowadzenia inwestycji wskazanej w ust. 1 sprawować
będzie Miasto.
3. Nieruchomość opisana w ust. 1 po wybudowaniu obiektu, zostanie przez Miasto
oddana Centrum w użyczenie, natomiast ruchomości zostaną przekazane na
własność. Strony będą dążyć do uzyskania zgody właściwych organów na
wyposażenie Centrum w nieruchomości opisane w ust. 1 na własność.
§3
1. Strony zobowiązują się do finansowania prowadzenia działalności Centrum,
poczynając od 1 stycznia 2007 r., w tym także do utrzymania jego siedziby, w
następujących proporcjach:
1) Minister Kultury – 50 % (pięćdziesiąt procent),
2) Województwo Kujawsko-Pomorskie – 25 % (dwadzieścia pięć procent),
3) Gmina Miasta Toruń – 25 % (dwadzieścia pięć procent).
2. Wysokość budżetu Centrum na każdy rok budżetowy będzie każdorazowo
uzgadniana przez Strony w oparciu o przedłożony przez Centrum projekt planu
finansowego Centrum, w terminie umożliwiającym ujęcie środków finansowych
przeznaczonych na działalność Centrum, w projekcie budżetu Ministra,
Województwa i Miasta na następny rok. Strony deklarują, iż środki finansowe
przeznaczone na dany rok budżetowy będą nie niższe niż w poprzedzającym roku
budżetowym.
3. Strony postanawiają, że w przypadku braku przyjęcia budżetu, odnoszącego się do
działalności którejkolwiek ze Stron, każda ze Stron Umowy, która nie posiada
budżetu na dany rok budżetowy, zobowiązana jest do czasu przyjęcia jej budżetu

do zapewnienia Centrum finansowania na poziomie nie niższym, aniżeli
otrzymany w poprzedzającym roku budżetowym w tym okresie.
4. Strony postanawiają, że dotacja podmiotowa dla Centrum na 2006 rok, w tym
wysokość środków przekazywanych przez każdą ze Stron Umowy, zostanie
ustalona w projektach budżetów Ministra, Województwa i Miasta najpóźniej do
dnia 15 listopada 2005 roku, przy czym Strony deklarują umieszczenie
w projektach budżetów Ministra, Województwa i Miasta środków finansowych
z przeznaczeniem na działalność Centrum na rok 2006 nie mniejsze niż:
1) Minister – 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych),
2) Województwo - 100 000 zł ( sto tysięcy złotych),
3) Miasto - 100 000 zł ( sto tysięcy złotych).
5. Ostateczna wysokość dotacji podmiotowej dla Centrum na rok 2006 zostanie
określona w uchwalonych budżetach Ministra, Województwa i Miasta.
6. Centrum, jako wspólna instytucja kultury, może otrzymywać od Organizatorów
dodatkowe środki na wydatki inwestycyjne i bieżące.
§4
Centrum będzie wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Ministra.
§5
1. Statut Centrum, zgodny z treścią załącznika nr 1 do Umowy, nadany zostanie
przez Ministra po uzgodnieniu z pozostałymi Organizatorami.
2. Zmiany statutu dokonuje się trybie właściwym dla jego nadania.
§6
1. Dyrektor lub Zarządca Centrum będzie powoływany i odwoływany w trybie
określonym w Ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 19
października 2004 r. w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury,
w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze
konkursu (Dz. U. Nr 242, poz. 2422), z tym, że Dyrektora lub Zarządcę Centrum
powołuje i odwołuje Organizator, w którego rejestrze wpisane jest Centrum, po
uzyskaniu opinii pozostałych Organizatorów.

2. W przypadku powoływania Dyrektora lub Zarządcy w trybie konkursowym lub
przetargowym pozostałym Organizatorom przysługuje prawo do udziału po
jednym z ich przedstawicieli w pracach komisji konkursowej lub przetargowej.
3. W przypadku powołania Dyrektora lub Zarządcy bez przeprowadzenia konkursu
lub przetargu pozostałym Organizatorom przysługuje prawo do wyrażenia opinii
o kandydatach na Dyrektora lub Zarządcę.
§7
1. Strony

postanawiają,

iż

nadzór

nad

funkcjonowaniem

Centrum

poza

uprawnieniami poszczególnych Stron Umowy wynikającymi z Umowy i ze statutu
Centrum, sprawuje Organizator, w którego rejestrze wpisane jest Centrum.
2. Każdy z Organizatorów zachowuje prawo do samodzielnego nadzoru i kontroli
w stosunku do środków, które przekazuje na rzecz Centrum.
§8
Organem doradczym Centrum będzie Rada Programowa powoływana przez Ministra
spośród osób posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie
tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, desygnowanych z ramienia:
1) Ministra – 3 osoby,
2) Województwa – 2 osoby,
3) Miasta – 2 osoby,
4) Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Pięknych „Znaki Czasu” w Toruniu – 2
osoby.
§9
1. Likwidacja Centrum może nastąpić jedynie w przypadku i trybie określonym
w Ustawie.
2. Strony postanawiają, że w przypadku likwidacji Centrum majątek nieruchomy
i trwałe wyposażenie budynku, o którym mowa w § 2, powraca lub odpowiednio
stanie się własnością Miasta, a zbiory będące własnością Centrum zostaną
przekazane wspólną decyzją Organizatorów do instytucji na terenie Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, która zapewni im właściwą opiekę i wykorzystanie.
O przeznaczeniu pozostałego mienia nieruchomego i ruchomego Organizatorzy
postanowią wspólną decyzją.

3. Strony postanawiają, że w zakresie wzajemnych stosunków Stron za zobowiązania
zlikwidowanej instytucji odpowiadają w stosunku do wierzycieli w proporcji
określonej w § 3 ust. 1.
§ 10
Wszelkie zmiany Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
§ 12
Umowa sporządzona została w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze Stron.
§ 13
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Waldemar Dąbrowski
_________________
Minister Kultury
Waldemar Achramowicz – Marszałek Województwa
Jan Szopiński – Wicemarszałek Województwa
___________________________________________
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Zbigniew Fiderewicz
– Zastępca Prezydenta Miasta Torunia
________________
Gmina Miasta Toruń

