
 
Protokół  

z postępowania dotyczącego rozpatrzenia skarg  
do stanowiska komisji konkursowej 

z dnia 10.10.2017 r. 

 

I. W dniu 10.10.2017 r., w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia, zwołano 
komisję konkursową w składzie: 

1. Jerzy Pietraszek - Wydział Kultury – Przewodniczący Komisji 
2. Teresa Glubiak – Zarząd Zasobu Komunalnego  
3. prof. Grażyna Jaskierska - Albrzykowska,  Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
4. Maja Kowalska-Komar - Wydział Kultury  
5. Krystyna Paterek – Wydział Lokali Mieszkalnych 
6. Jerzy Skoczylas – Komisja Kultury Rady miejskiej Wrocławia 
7. Piotr Wieczorek -  Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Wrocław 

w celu rozpatrzenia skarg do stanowiska komisji konkursowej z dnia 12.09.2017 r. 
rozstrzygającego otwarty konkurs ofert na najem pracowni do prowadzenia działalności  
w dziedzinie kultury i sztuki, ogłoszony w dniu 19 czerwca 2017 r. 
 
 

II. Przewodniczący komisji stwierdził kworum. 

 

III. Przewodniczący komisji wyznaczył na protokolanta Panią Maję Kowalską-Komar. 

 

IV. Termin składania skarg do stanowiska komisji upłynął w dniu 3 października 2017 r.  

  

V. Do Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia wpłynęła jedna skarga na decyzję 
komisji w sprawie przyznania pracowni przy ul. Łokietka 12/11 i jedno odwołanie od 
decyzji komisji w sprawie przyznania pracowni przy ul. bp. Tomasza I  8/22.  

 

VI. Komisja Konkursowa, działając zgodnie z regulaminem przyjętym zarządzeniem nr 
4940/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 lipca 2016 r., ustaliła, co następuje: 

 
1. Komisja rozpatrzyła pozytywnie odwołanie i przyznała Pani Sabinie Sokół pracownię   

przy ul. bp. Tomasza I  8/22, biorąc pod uwagę jej aktywność twórczą, osiągnięcia 
artystyczne, dorobek twórczy i uzasadnienie najmu pracowni. Pani Sabina Sokół w 
postępowaniu konkursowym z dnia 19.06.2017 r. wnioskowała o lokal przy ul. Ołbińskiej 
15/13, który został przyznany innej osobie. Lokal przy ul. bp. Tomasza I 8/22 nie został 
przydzielony w konkursie ze względu na brak ofert.  

2.   Komisja oddaliła skargę Pana Michała Wasiaka i podtrzymała swoje stanowisko z dnia 
12.09.2017 r. w sprawie przyznania pracowni przy ul. Łokietka 12/11, uznając, że 
dokonany wybór został wystarczająco uzasadniony ze względu na dorobek twórczy 
artysty, któremu zaproponowano lokal.  
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VII. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach. 

 
 

 
VIII.  Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 
 
Podpisy Komisji: 
 

1.  Jerzy Pietraszek  

 (podpis nieczytelny) 

2.  Teresa Glubiak 

(podpis nieczytelny) 

3.  prof. Grażyna Jaskierska - Albrzykowska - nieobecna 

4.  Maja Kowalska-Komar 

(podpis nieczytelny) 

5.  Krystyna Paterek 

(podpis nieczytelny) 

6.  Jerzy Skoczylas 

(podpis nieczytelny) 

7.  Piotr Wieczorek 

(podpis nieczytelny) 

 

 

Wrocław, dnia 10.10.2017 r. 

 

 

 


