
Uchwała nr XXX/72/2022 

Rady Dzielnicy Osowa  

z dnia 25 lutego 2022 r.  

  

w sprawie  

utworzenia środowiskowego domu samopomocy, 

świetlicy dziennego pobytu lub innej usługi społeczno-opiekuńczej 

na terenie dzielnicy Osowa 
 

Na podstawie §15 ust. 1 pkt 5 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.) 

 

uchwala się, co następuje:  

  

§ 1.  

Rada Dzielnicy Osowa wnosi o zabezpieczenie lokalu miejskiego znajdującego się pod 

adresem ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 3 na cele funkcji społecznych i opiekuńczych oraz 

utworzenie w nim środowiskowego domu samopomocy, świetlicy dziennego pobytu lub innej 

usługi społeczno-opiekuńczej dla osób starszych oraz osób o różnym stopniu 

niepełnosprawności w różnym wieku. 

 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa. 

 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

Osowa to jedna z najludniejszych dzielnic Gdańska oraz jedna z dzielnic z najmniejszą liczbą 

budynków i lokali miejskich przeznaczonych na usługi społeczne i opiekuńcze. W Osowej, 

która od pozostałych dzielnic Gdańska oddzielona jest w dużej mierze jezdniami Obwodnicy 

Trójmiasta oraz Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym, nie ma zlokalizowanych żadnych 

miejskich funkcji opiekuńczych dla osób starszych czy niepełnosprawnych w różnym wieku. 

Niestety, odseparowanie od innych placówek, odległość do pokonania oraz kwestie sprawności 

mieszkańców utrudniają codzienność wspomnianym grupom społecznym i zmuszają ich 

rodziny do wytężonej opieki lub nadmiernego wysiłku celem ulokowania podopiecznych w 

innych placówkach. 

Rada Dzielnicy Osowa podjęła współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i uzyskała 

informacje, z których jasno wynika, że wśród potrzeb na terenie dzielnicy wskazanych przez 

CPS znalazły się: 

• Zapewnienie opieki domowej w postaci usług opiekuńczych i pomocy wolontariuszy w 

miejscu zamieszkania potrzebujących z uwagi na starzejącą się populację mieszkańców 

i pogarszający się stan ich zdrowia, 

• Wprowadzenie lokalnej profilaktyki przemocy domowej ze szczególnym 

uwzględnieniem działań na rzecz dzieci i młodzieży, 

• Organizacja świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży. 

Niedawno jeden z lokali, którego właścicielem jest Miasto Gdańsk, znajdujący się pod adresem 

ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 3, został zwolniony przez Pocztę Polską, która swą 

placówkę przeniosła w inny rejon dzielnicy. Lokal znajdujący się przy ul. Mieczysława 

Niedziałkowskiego 3, w opinii Rady Dzielnicy Osowa, znajduje się w idealnej lokalizacji dla 

tego typu przedsięwzięcia. Tuż obok znajduje się przychodnia Nadmorskiego Centrum 

Medycznego. W pobliżu jest także Park Chirona czy parafia pw. Chrystusa Zbawiciela. Rada 

Dzielnicy Osowa planuje w okolicy realizację tzw. Parku Wytchnieniowego, który będzie 

idealnie wpisywał się w potrzeby podopiecznych placówki. Co więcej, wspomniana lokalizacja 

to centrum dzielnicy, w pobliżu przyszłego domu sąsiedzkiego, skomunikowana z resztą 

dzielnicy autobusową linią wewnątrzdzielnicową nr 269, która dociera do większości miejsc w 

dzielnicy. 

Widząc coraz to większe potrzeby mieszkańców (których liczba w Osowej stale rośnie), a także 

kierując się sugestiami CPSu oraz MOPRu, widzimy konieczność wprowadzenia usługi w 

postaci środowiskowego domu samopomocy, świetlicy dziennego pobytu lub innej usługi 

społeczno-opiekuńczej. 


