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Anna Stępień

W dniu 20 stycznia 2005 roku w Filharmonii Szczecińskiej odbyło się VI Walne Spotkanie Organizacji 
Pozarządowych, w czasie którego podsumowano współpracę miasta i organizacji pozarządowych w 
roku 2004 oraz przeprowadzono wybory do Prezydenckiej Rady Organizacji Pozarządowych. 

Komisja Wyborcza wyłoniona spośród zebranych delegatów Organizacji Pozarządowych obradowała w 
składzie: Mirosława Mackiewicz, Tomasz Wójcikowski, Maria Jankowska, Rafał Roguszka, Piotr 
Porożyński i Marek Grabowski.

Do wyborów stanęli kandydaci działający na rzecz określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie sfer zadań publicznych:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób 
2. zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie 
do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz 
kombatantom
3. działalności charytatywnej 
4. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5. działalności na rzecz mniejszości narodowych,
6. ochrony i promocji zdrowia,
7. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy,
9. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i 
mężczyzn,
10. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
11. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
12. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
13. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
14. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
15. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
16. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
17. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
18. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa: nie zgłoszono
kandydata,
19. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działań wspomagających rozwój demokracji,
20. ratownictwa i ochrony ludności:,
21. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą: 
nie zgłoszono kandydata,
22. upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
23. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami,
24. promocji i organizacji wolontariatu: nie zgłoszono kandydata,
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25. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Zgodnie z ordynacją wyborczą w głosowaniu tajnym największą ilość głosów otrzymali:

Lp. IMIĘ   i   NAZWISKO NR SFERY ZADAŃ ILOŚĆ GŁOSÓW
1. Zygmunt Pyszkowski 1 69
2. Edward Kowalski 2 93
3. Danuta Frontczak 3 106
4. Aleksandra Białonowicz 4 46
5. Daniel Demkiewicz 5 78
6. Lech Wilanowski 6 112
7. Barbara Jaskierska 7 35
8. Krzysztof Musiatowicz 8 102
9. Irena Daroń 9 105
10. Anna Łukomska 10 75
11. Antoni Sobolewski 11 52
12. Anna Ogrodowicz 12 32
13. Tomasz Zalewski 13 111
14. Maria Andrzejewska 14 38
15. Tadeusz Balicki 15 38
16. Przemysław Kowalewski 16 42
17. Krystyna Łopata 17 78
18. Anna Łączkowska 19 103
19. Jerzy Szwarc 20 77
20. Daniela Kędzielewska 22 100
21. Piotr Maras 23 63
22. Iwona Żukiert 25 84


