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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Szczecin z Międzynarodowego Związku Hanzy z siedzibą 
w Lubece. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1372, 1834)  Rada Miasta Szczecin uchwala co następuje: 

§ 1. Gmina Miasto Szczecin występuje z Międzynarodowego Związku Hanzy z siedzibą 
w Lubece. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Szczecin z Międzynarodowego Związku Hanzy 
"HANZA". 

Międzynarodowy Związek Hanzy "HANZA" (Internationale Städtebund DIE HANSE), skupia prawie 200 
miast z 16 krajów Europy, głównie miasta z basenu Morza Bałtyckiego i Północnego. Związkowi 
przewodniczy Miasto Lubeka, a burmistrz Lubeki jest jednocześnie przewodniczącym związku. 

Cele związku HANZY: 
      prezentacja przeszłości i współczesności miast Hanzy; 
      ukazanie związków miast ze wspólnoty hanzeatyckiej; 
      integracja miast Związku Hanzy, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich; 
      stworzenie forum wymiany inicjatyw kulturalnych, turystycznych i gospodarczych; 
      współpraca młodzieży z miast hanzeatyckich, stworzenie forum wymiany szkół  

    i organizacji młodzieżowych; 
      prezentacja dorobku kulturalnego miast Hanzy; 
      współpraca organizacji pozarządowych z miast Hanzy. 

W 2000 r. Szczecin przystąpił do Międzynarodowego Związku Hanzy "HANZA”. Przystąpienie do Hanzy 
w 2000 r. nastąpiło bez uchwały Rady Miasta ze względu na to, że ustawa z dnia 15 września 2000 r. o 
zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności 
lokalnych i regionalnych weszła w życie dopiero 29 stycznia 2001 r. Według statutu HANZY do 2018 roku 
związek nie pobierał żadnych opłat członkowskich.  Koszty udziału w spotkaniach, zjazdach Hanzy były i są 
ponoszone indywidualnie przez miasta członkowskie. Szczecin ostatnio promował się na spotkaniu miast 
Hanzy w 2012 roku w Lüneburgu. W 2018 r. podczas Zgromadzenia Delegatów Zjazdu Hanzy w Rostoku 
podjęto decyzję o ustanowieniu składki dla wszystkich miast członkowskich, w związku z utworzeniem 
stanowiska dyrektora zarządzającego Hanzy i rozłożeniu kosztów administracyjnych prowadzenia biura 
Hanzy pomiędzy miasta członkowskie. Koszty administracyjne to w głównej mierze wynagrodzenie 
dyrektora. Są ponoszone solidarnie przez wszystkich członków Związku według klucza przydziału 0,0085 
EUR na mieszkańca na miasto członkowskie (minimalna kwota na miasto 150,00 EUR, maksymalna 2 
000,00 EUR).Szczecin opłaca od 2020 roku roczną składkę w wysokości 2000, 00 EUR. Uczestnictwo w 
HanseWeb – obowiązkowa prezentacja miast członkowskich na stronie internetowej HANSE - kosztuje 
300,00 € opłaty startowej w pierwszym roku i 50,00 € w latach następnych. Zgodnie ze statutem Hanzy, aby 
wystąpić ze związku należy poinformować władze Hanzy o decyzji wystąpienia z Hanzy. Zgodnie z art. 18 
ust. 1 pkt 12a) ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że do właściwości rady gminy należą 
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, decyzja o wystąpieniu ze Związku powinna 
zostać podjęta przez Radę Miasta. Z uwagi konieczność znaczącego obniżenia wydatków bieżących 
w budżecie jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w roku 2022 oraz w latach kolejnych oraz 
biorąc pod uwagę fakt, że przynależność do Związku nie przekłada się na faktyczne działania i wymierne 
korzyści, a cele związane z promocją czy współpracą w zakresie kultury osiągane są niezależnie od 
członkostwa w Hanzie, zasadne jest wystąpienie Gminy Miasto Szczecin z Międzynarodowego Związku 
Hanzy z siedzibą w Lubece. 
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