
Projekt 
UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Szczecin 
z dnia 

w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia  
o współpracy partnerskiej z Uniwersyteckim i Hanzeatyckim Miastem Greifswald 
w Republice Federalnej Niemiec 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym oraz art. 18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. 
Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 327, Nr 173, poz. 1218;z 2008 r. Nr 180, poz.1111,  
Nr 223, poz1458 z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 
poz. 146); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1.  WyraŜa się zgodę na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia  
o współpracy partnerskiej z Uniwersyteckim i Hanzeatyckim Miastem Greifswald  
w Republice Federalnej Niemiec. 

 
§ 2.  Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
 



UZASADNIENIE 

 

Współpraca Miasta Szczecin z Uniwersyteckim i Hanzeatyckim Miastem Greifswald rozwija 
się od początku lat 90. i stanowi rozszerzenie nawiązanych wcześniej i nadal utrzymywanych 
kontaktów między Uniwersytetem Szczecińskim i Uniwersytetem im. Ernsta Moritza Arndta 
w Greifswaldzie.  

Do wiodących obszarów wzajemnych kontaktów odbywających się zarówno na płaszczyźnie 
administracji, jak i placówek naukowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i 
inicjatyw społecznych  naleŜą: nauka i edukacja, kultura i sprawy społeczne oraz kwestie 
marynistyczne i Ŝeglarskie. Wiele z podejmowanych działań prowadzonych jest w ramach 
projektów unijnych dofinansowywanych z inicjatywy wspólnotowej INTERREG, co moŜliwe 
jest dzięki członkostwu obu miast w Euroregionie Pomerania.  Równolegle z działaniami 
bezpośrednimi realizowanymi wspólnie, oba miasta współpracują  takŜe pośrednio poprzez 
ich członkostwo w tych samych organizacjach międzynarodowych, jak Związek Miast 
Bałtyckich (UBC), Związek Miast Nowej Hanzy, czy stowarzyszenie Europejski Szlak 
Gotyku Ceglanego (EuRoB). 

Niezwykle istotnym, wręcz sztandarowym elementem współpracy jest wspólna polsko-
niemiecka nagroda „Pomerania Nostra”, przyznawana co dwa lata osobom szczególnie 
zasłuŜonym dla Pomorza w dziedzinie kultury, nauki, polityki, spraw społecznych i 
gospodarki. Nagroda została ustanowiona w roku 2003 przez dwa uniwersytety: Szczeciński i 
Greifswaldzki oraz przez dwa dzienniki ukazujące się na Pomorzu, „Kurier  Szczeciński” i 
„Nordkurier”. W roku 2009 do grona fundatorów dołączyły oba miasta Greifswald i Szczecin, 
co podniosło rangę nagrody. Dotychczasowymi laureatami nagrody byli: prof. Berthold Beitz, 
prof. Krzysztof Skubiszewski, prof. Janina Jasnowska i prof. Michael Succow. W 2009 roku nagrodę 
otrzymał prof. Władysław Filipowiak. 

Zarówno ilość, jak i jakość utrzymywanych regularnie kontaktów świadczy o tym, Ŝe między 
obu miastami istnieje Ŝywe i trwałe partnerstwo z perspektywami na przyszłość, co  stanowi 
niewątpliwą przesłankę przemawiającą za sformalizowaniem tych kontaktów w formie 
porozumienia o współpracy partnerskiej. 

 


