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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy  Nr LXII/74/2014 
z dnia 24 października 2014 roku 

Aktualizacja  

Planu Odnowy Miejscowości Mechelinki 

 

I. Charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowana operacja 

Pkt. 1 c Powierzchnia i liczba ludności - dodano kolejne lata:  

 

Rok 

 

2013 

 

2014 
(maj) 

 

Liczba mieszkańców* 

 

338 

 

342 

*stan na 31 XII dot. mieszkańców zameldowanych na pobyt stały 

  

Pkt. III Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości Pierwoszyno 

3. Obiekty i tereny (oraz pkt. 4 Infrastruktura społeczna) 

Dodano akapit: 

Miejscowość nie posiada jeszcze outdoor fitness, nowoczesnej formy aktywnego wypoczynku 

na świeżym powietrzu w oparciu o trwałe i bezpieczne urządzenia do ćwiczeń fizycznych na otwartej 

przestrzeni ogólnodostępnej. Technologia ta jest systematycznie wprowadzana w poszczególnych 

miejscowościach Gminy, stwarzając alternatywę dla mieszkańców w różnym wieku, w szczególności 

młodzież, dorosłych i osoby starsze.  

III. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja  

Mocne strony - dodanie ppkt o treści: 

• Posiadanie terenu na urządzenie  outdoor fitness w dogodnej przestrzeni publicznej,  

Słabe strony  - dodanie ppkt o treści: 

• Nie wystarczająca oferta infrastruktury dla rożnych grup wiekowych, brak siłowni zewnętrznej - 

outdoor fitness, jakie znajdują się już w innych miejscowościach 

Szanse - dodanie ppkt o treści: 

• „Stworzenie miejsc integrujących i zajęć społeczność lokalną i turystów, w tym młodzież, osoby 

dorosłe i starszych poprzez zagospodarowania terenu publicznego (przygotowanie placu 

i montaż urządzeń outdoor fitness) podniesienie funkcjonalności terenów publicznych 

oraz wyłączenia ich komunikacyjnie do systemu miejscowości” 
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V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną 

w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, 

Przed pkt. 1 Dodano 2 nowe pkt. o treści: 

Lp. Nazwa zadania Opis 

1. Fitness integruje – utworzenie 

zewnętrznych stref rekreacji ruchowej 

w Mechelinkach, Kazimierzu, 

Dębogórzu Wybudowanie, Suchym 

Dworze 

w ramach operacji prace obejmowały będą cztery 

miejscowości, w tym Mechelinki, w których planowane są 

zakup i montaż outdoor fitness wraz z wyrównaniem 

terenu oraz przygotowaniem utwardzonego placu pod te 

urządzenia. 

2. Magia instrumentów dętych -zakup 

instrumentów do pracowni 

przyświetlicznej 

w ramach operacji prace obejmowały będą jedną 

miejscowość, gdzie planowane jest utworzenie w świetlicy 

pracowni instrumentów dętych, w tym: zakup 

instrumentów oraz systemów ich przechowywania (szafy, 

regały). 

 

VI Opis każdej inwestycji bądź przedsięwzięcia aktywizującego społeczność lokalną 

Dodano nowe pkt. o treści: 

Lp. Nazwa zadania Cel Przeznaczenie 
Harmonogram 
planowanej 
realizacji 

Szacunkowa  
Kwota 
końcowa 

Źródła 

pozyskania 

środków 

1. 

Fitness integruje – 
utworzenie 
zewnętrznych stref 
rekreacji ruchowej w 
Mechelinkach, 
Kazimierzu, 
Dębogórzu 
Wybudowanie, 
Suchym Dworze 

Zaspokajanie 
potrzeb społecznych 
mieszkańców 
miejscowości w 
zakresie utworzenia 
plenerowej 
infrastruktury 
publicznej do celów 
integracyjno-
rekreacyjnych 

Mieszkańcy, 
turyści 

Do grudnia 
2014 r. 

160 tys. (po 
40 tys. na 
miejscowość) 

PROW 
2007-2013 
Odnowa 
Wsi oraz 
budżet 
Gminy 
Kosakowo 

2. 

Magia 
instrumentów 
dętych -zakup 
instrumentów do 
pracowni 
przyświetlicznej 

Zaspokajanie 
potrzeb społecznych 
mieszkańców 
miejscowości w 
zakresie utworzenia 
plenerowej 
infrastruktury 
publicznej do celów 
integracyjno-
rekreacyjnych 

Mieszkańcy Do marca 2015 100 tys. 

PROW 
2007-2013 
Odnowa 
Wsi oraz 
budżet 
Gminy 
Kosakowo 

 

 


