
Oświadczenie nr XLVI/10/2019 

Rady Dzielnicy Osowa 

z dnia 03 stycznia 2019 r. 

 

w sprawie 

w sprawie utworzenia Centrum Społecznego i Kulturalnego  

wraz z filą biblioteki publicznej na terenie Osowy. 
 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 6 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1172/14 Rady Miasta 

Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2002 z późn. 

zm.) 
 

Rada Dzielnicy Osowa oświadcza, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Rada Dzielnicy wnosi o utworzenie Centrum Społecznego i Kulturalnego wraz z filią 

biblioteki publicznej na terenie dzielnicy Gdańsk Osowa. 

Rada Dzielnicy Osowa wnioskuje o utworzenie Centrum Społecznego i Kulturalnego wraz z 

filią biblioteki publicznej w nowym budynku na działce miejskiej nr 692 znajdującej się przy 

ul.Jednorożca lub w innej dogodnej dla mieszkańców lokalizacji. 

 

§ 2. 

Wykonanie oświadczenia powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa. 

 

§ 3. 

Oświadczenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

 

Ponad 15 tys. mieszkańców dzielnicy Osowa mimo usilnych prób stworzenia takiej placówki nadal pozostaje bez 

Centrum Społecznego i Kulturalnego oraz bez biblioteki publicznej.  
 

Rada Dzielnicy przyjmuje z satysfakcję decyzję Urzędu Miasta o rozbudowie Szkoły na terenie dzielnicy Gdańsk 

Osowa. Jednocześnie oświadcza, iż wolą mieszkańców dzielnicy Gdańsk Osowa jest wybudowanie Centrum 

Społecznego i Kulturalnego wraz z biblioteką publiczną na terenie naszej dzielnicy. 
 

Z uwagi na brak odpowiednich lokali i pomieszczeń na terenie dzielnicy Osowa które spełniałby funkcję 

kulturalną, społeczną i urzędniczą, Rada Dzielnicy wnioskuje o wybudowanie Centrum Społecznego i 

Kulturalnego wraz biblioteką.  

Będzie to sprzyjać rozwojowi kultury, wzrostowi  czytelnictwa w dzielnicy a pośrednio również inicjowaniu 

aktywności społecznej. 
 

Wnioskujemy zatem stworzenie biblioteki publicznej zgodnie z założeniami znajdującymi się na kontrakcie 

okręgowym pana prezydenta Pawła Adamowicza dla dzielnicy Osowa na lata 2018-2023 
 

Lokalizacja takiej instytucji winna znajdować się w możliwe bliskim sąsiedztwie obszarów gęsto zaludnionych, to 

jest w centrum dzielnicy. Jedyną działką miejską usytuowaną w centrum dzielnicy jest działka nr. 692 położona 

przy ulicy Jednorożca. Dlatego też wnioskujemy aby nowe Centrum Społeczne i Kulturalne wraz z filą biblioteki 

publicznej zostało wybudowane na działce nr 692 położonej w dzielnicy Osowa przy ul.Jednorożca lub w innej 

dogodnej dla mieszkańców lokalizacji.  


