
RUBINKOWO 



RUBINKOWO 
MZD – Drogi lokalne 

Remont ul. Rydygiera 

• 260 m drogi wewnętrznej przy blokach             
ul. Rydygiera nr 4, 6, 8 

• Planowany koszt: 180 tys. zł  
• Planowany termin zakończenia: maj 2017 r. 
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RUBINKOWO 
MZD – Drogi lokalne 

Remont parkingu przy ul. Łyskowskiego 

• 110 m parkingu przy  bloku nr 17 
• Planowany koszt: 150 tys. zł  
• Planowany termin zakończenia: sierpień 2017 r. 
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RUBINKOWO 
MZD – Drogi lokalne 

Remont drogi dojazdowej do ul. Skłodowskiej - Curie 

• 200 m drogi dojazdowej do Schroniska 
dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu 

• Planowany koszt: 210 tys. zł  
• Planowany termin zakończenia: maj 2017 r. 
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RUBINKOWO 
MZD – Drogi lokalne 

Przebudowa ul. Filomatów Pomorskich 

• 180 m odcinka między blokami nr 1,2,3 
• Zakres: pieszo – jezdnia z kostki 

betonowej, miejsca parkingowe, 
oświetlenie 

• Planowany koszt: 250 tys. zł  
• Planowany termin zakończenia: czerwiec 2017 r. 
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RUBINKOWO 
MZD – Drogi lokalne 
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Oświetlenie dróg 

Oświetlenie drogi spacerowo – rowerowej 

wzdłuż Strugi Toruńskiej  

• kontynuacja odcinka od ul. Klonowej do ul. Rydygiera 28  

• montaż 16 lamp 

• planowany koszt – 80 tys. zł 

• planowany termin zakończenia – listopad 2017 r. 

 



RUBINKOWO 
PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW 

Szkoła Podstawowa nr 8 
ul. Łyskowskiego 
• montaż „kocich oczek” 
• malowanie piktogramów  
 

Szkoła Podstawowa nr 16: 
ul. Dziewulskiego, ul. Przybyłów, ul. Jamontta 
• montaż aktywnego oznakowania przejść 
• montaż „kocich oczek”  
• malowanie piktogramów  
• montaż barier ochronnych  
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Elementy bezpieczeństwa ruchu 



RUBINKOWO 
PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW 

Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Specjalna nr 19 
ul. Dziewulskiego, ul. Niesiołowskiego 
 
• montaż aktywnego oznakowania przejść 
• montaż „kocich oczek”  
• malowanie piktogramów  

 

IX Liceum, Przedszkole Miejskie nr 10 
ul. Rydygiera 
 
• montaż aktywnego oznakowania przejść 
• montaż „kocich oczek”  
• malowanie piktogramów 
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Elementy bezpieczeństwa ruchu 



RUBINKOWO 
PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW 

 

Przedszkole Miejskie nr 11 
ul. Buszczyńskich 

 

• montaż aktywnego oznakowania przejść 

• montaż „kocich oczek”  

• malowanie piktogramów  
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Elementy bezpieczeństwa ruchu 



RUBINKOWO 
MZD – Drogi lokalne 
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Chodniki, parkingi  

Parking na ul. Donimirskiego 
• 7 miejsc parkingowych 
• planowany koszt – 25 tys. zł 
• planowany termin zakończenia – wrzesień 2017 r.  
 
 

Chodnik ul. Rydygiera 
• 20 m przy Domu Pomocy Społecznej 
• planowany koszt – 10 tys. zł 
• planowany termin zakończenia – sierpień 2017 r. 
 

Chodnik ul. Leszczynowa 
• odcinek o długości 63 m 
• planowany koszt – 15 tys. zł 
• planowany termin zakończenia – wrzesień 2017 r. 
 



RUBINKOWO 
MZD 

BiT City II : Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami 
dojazdowymi  

• Budowa parkingu Park&Ride przy ul. Dziewulskiego 

• 130 miejsc parkingowych 

• Planowany termin opracowania koncepcji – lipiec 2017 r. 

 

SPOTKANIA PREZYDENTA TORUNIA Z MIESZKAŃCAMI 2017 



RUBINKOWO 
MZD – Drogi lokalne 
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Komunikacja rowerowa 

• Przebudowa chodnika na chodnik i drogę rowerową w 
ciągu ul. Szosa Lubicka 

        Odcinek o długości – 700 m 
        Planowany koszt – 270 tys. zł 
 
• Budowa trasy spacerowo – rowerowej łączącej ścieżkę 

rekreacyjną biegnącą wzdłuż Strugi Toruńskiej                              
z ul. Skłodowskiej – Curie oraz ul. Olsztyńską 

        Odcinek o długości – 650 m 
        Planowany koszt – 360 tys. zł 
   



RUBINKOWO 
MZD – Drogi lokalne 
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Komunikacja rowerowa 

• Budowa parkingów rowerowych na terenie Torunia 
Planowany koszt – 140 tys. zł 
 

• Budowa stojaków rowerowych na terenie Torunia 
Planowany koszt – 70 tys. zł 
(decyzja o lokalizacji na terenie miasta zostanie 
ostatecznie podjęta po konsultacjach z mieszkańcami) 
 

• Instalacja tablic informacyjnych na drogach dla 
rowerzystów 

        Planowany koszt – 80 tys. zł 
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RUBINKOWO 
Inwestycje i remonty 

Zespół Usług Społecznych, ul. Skłodowskiej Curie 82/84 

1. Modernizacja budynków nr 15, 16, 17, 11 na cele WTZ 
 i środowiskowego domu pomocy: 
• całkowity koszt – 3,15 mln zł 
• termin zakończenia – 03.2017 r. 
 

 2. Dostawa i montaż systemu szynowego podsufitowego  
 transportu osób niepełnosprawnych: 
• całkowity koszt – 195 tys. Zł 
• termin zakończenia – 03.2017 r. 
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RUBINKOWO 
Inwestycje i remonty 

Przystosowanie budynku szkoły na potrzeby przedszkola  
przy ul. Buszczyńskich 11 

• Termomodernizacja i adaptacja obiektu na przedszkole 5- oddziałowe 
• Całkowity koszt – ok. 3 mln zł (finansowanie w latach 2017-2018) 
• Termin zakończenia – 09.2017 r. 
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RUBINKOWO 
Inwestycje i remonty 

 Termomodernizacja Żłobka Miejskiego nr 2 

• Całkowity koszt –500 tys. Zł 
• Termin zakończenia – 08.2017 r. 

 

 

Rozbudowa i przebudowa żłobków miejskich  
nr 1,2,3 (po jednej sali na 25. dzieci) 

• Całkowity koszt – 2,9 mln zł 
• Trwa projektowanie do 03.2017 r. 
• Termin zakończenia – 07.2018 r. 



SPOTKANIA PREZYDENTA TORUNIA Z MIESZKAŃCAMI 2017 

RUBINKOWO 
Zadania z budżetu partycypacyjnego 

 

 

„Od juniora do seniora” 

• Plac z urządzeniami sportowymi typu New age fit  
z nawierzchnią bezpieczną i info kioskiem 
 

• Całkowity koszt dla 7 lokalizacji (Czerniewice, Podgórz, Bydgoskie, Skarpa, 
Staromiejskie, Wrzosy, Rubinkowo- ul. Niesiołowskiego) – 720 tys. Zł 
 

• Termin zakończenia – 05.2017 r. 

     Kiosk multimedialny 
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RUBINKOWO 
Zadania z budżetu partycypacyjnego 

 

 

Halikowe figlowisko – modernizacja placu zabaw  
 

• Lokalizacja – Przedszkole Miejskie nr 11, ul. Niesiołowskiego 4 
 

• Wyposażenie placu zabaw w nowe urządzenia – huśtawki wagowe, karuzela tarczowa z siedziskiem i 
zabezpieczeniami, pomost z belką, stoliki do piaskownicy, bujaki sprężynowe 

• Wyposażenie placu zabaw w narzędzia rozwijające myślenie i kreatywność dziecka 
 

• Całkowity koszt – 60 tys. Zł 
• Termin zakończenia – 07.2017 r.  
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RUBINKOWO 
Zadania z budżetu partycypacyjnego 

 

Kolorowe podwórko – modernizacja placu zabaw 
  

• Lokalizacja – plac zabaw przy ul. Rakowicza 9 
• Modernizacja placu zabaw: montaż nowych urządzeń – huśtawek, karuzeli. 
 
• Całkowity koszt – 60 tys. Zł 
• Termin zakończenia – 07.2017 r. 
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RUBINKOWO 
Zadania z budżetu partycypacyjnego 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

• Lokalizacja: teren pomiędzy wieżowcem na ul. Rydygiera 19,  
a kościołem pw. Matki Bożej Królowej Polski 
 

• Rewitalizacja boiska – wymiana nawierzchni oraz montaż zestawu  
podstawowych sprzętów do treningu na świeżym powietrzu  
(przyrządy do ćwiczeń nóg, orbitrek, ławki, prostownik, twister  
wspomagający aktywność stawów biodrowych, Koła Tai Chi) 
 

• Całkowity koszt – 159 tys. Zł 
• Termin zakończenia – 11.2017 r. 
 

Rubinkowo chce ćwiczyć: Przywracajmy do łask niszczejące boisko  
przy ul. Rydygiera 
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RUBINKOWO 
Zadania z budżetu partycypacyjnego 

 

• 2 lokalizacje: 
1.Okolice budynku przy ul. Kasztanowej 31 
2.Teren od strony pd.-zach. – ul. Dziewulskiego 26 i 28 
 

• Montaż urządzeń – m.in. orbitrek, biegacz, wahadło, wioślarz, rowerek,  
koła Tai-chi, twister, motylek, stepper, stojak na rowery, ławka 
 

• Całkowity koszt – 90 tys. zł 
• Termin zakończenia – 07.2017 r. 

 Plac rekreacyjny dla dorosłych – siłownie zewnętrzne 
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RUBINKOWO 
Zadania z budżetu partycypacyjnego 

 

 Lekka atletyka na terenie Zespołu Szkół nr 8, ul. Łyskowskiego 8  

• Budowa kompleksu lekkoatletycznego  
z bieżnią i rzutnią do pchnięcia kulą 
 

• Zadanie zakończone 
• Całkowity koszt – 83 tys. zł 
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Reforma systemu oświaty w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń  

2017 - 2022 



Reforma oświaty – Zmiany od roku szkolnego 2017/2018 

REFORMA 

Prawo do wychowania przedszkolnego dla dzieci trzyletnich 

Przekształcenie sześcioletnich SP w szkoły ośmioletnie 

Likwidacja gimnazjów 

Przekształcenie trzyletnich LO w szkoły czteroletnie,  
oraz czteroletnich techników w szkoły pięcioletnie  

Przekształcenie zasadniczych szkół zawodowych w branżowe szkoły I stopnia. 
Od roku szkolnego 2020/2021 działalność rozpoczną branżowe szkoły II stopnia 
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Reforma oświaty – Szkoły Podstawowe 

Uczniowie SP 

Klasy VI 

Uczniowie SP 

klasy I - V 

Kontynuacja nauki w  
ośmioletniej SP 

Rozpoczęcie nauki w  
VII klasie 

ośmioletniej SP 

 1 września 2017  

REFORMA 

REFORMA 
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Reforma oświaty – Gimnazja 

Uczniowie 
gimnazjów 

 klasy III 

Uczniowie 
gimnazjów  
klasy I - II 

Kontynuacja nauki  
w kolejnej klasie 

gimnazjum 

Rozpoczęcie nauki w  
trzyletnim LO,  

czteroletnim technikum  
lub branżowej szkole I stopnia 

 1 września 2017  

REFORMA 

REFORMA 
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Reforma oświaty – Szkoły Ponadgimnazjalne 

REFORMA 

Uczniowie 
zasadniczych szkół 

zawodowych 

Uczniowie liceów / 
techników  

Kontynuacja nauki  
w trzyletnim liceum / 

czteroletnim  technikum 

Kontynuacja nauki  
w branżowej szkole I stopnia 

w klasach dotychczasowej 
zasadniczej szkoły zawodowej  

 1 września 2017  

REFORMA 

REFORMA 



Reforma oświaty – Nowa struktura szkół 

OŚMIOLETNIA SZKOŁA PODSTAWOWA 

Czteroletnie 
Liceum 

Ogólnokształcące 

Pięcioletnie 
Technikum 

Trzyletnia  
Branżowa Szkoła 

I stopnia 

Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca 

do Pracy 

Studia 

Szkoła Policealna 
Dwuletnia  

Branżowa Szkoła 
II stopnia 



Reforma oświaty – Co z gimnazjami? 

Gimnazja 

przekształcenie 

w liceum 
ogólnokształcące 

technikum, 
branżową szkołę I 

stopnia 

w szkołę 
podstawową 

włączenie 

w strukturę 

liceum 
ogólnokształcącego, 

technikum, 
branżowej szkoły I 

stopnia 

szkoły  
podstawowej 

likwidacja 



Reforma oświaty – Gimnazja Samodzielne 

Gimnazjum Nr 2 zostanie włączone do SP Nr 2  

Gimnazjum Nr 21 zostanie włączone do SP Nr 7  

Gimnazjum Nr 3 zostanie przekształcone w ośmioletnią SP 



Reforma oświaty –  proponowane kierunki zmian 

REFORMA 

Utrzymanie najlepszych możliwych warunków do nauki 

Umożliwienie uczniom kontynuowania nauki w szkole, w której ją rozpoczęli 

Nielikwidowanie szkół na etapie przygotowania reformy 

Wykorzystanie wszystkich budynków na cele oświatowe 

Praca szkół w systemie jednozmianowym 

Optymalne wykorzystanie kadry pedagogicznej i ochrona miejsca pracy 



SPOTKANIA PREZYDENTA TORUNIA Z MIESZKAŃCAMI 2017 

Reforma oświaty – TERMINY 

23.02.2017 
Uchwała Intencyjna 

RMT 

+21 dni 
Opinia kuratora 

oświaty i związków 
zawodowych 

23.03.2017 
Uchwała RMT 

 

Do 30.11.2017 
Uchwały 

stwierdzające 
przekształcenie szkół 

Koszty związane z reformą będą rozłożone w czasie 
od połowy 2017 r. do końca 2019 r. 

Możliwe  podjęcie 
działań z zakresu 

rekrutacji, organizacji, 
ogłaszania konkursów na 

stanowiska dyrektora. 
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ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

Wybudowanie mieszkań na wynajem  
oraz z możliwością wykupu 

Wsparcie dla społecznego budownictwa czynszowego 

Zachęcenie mieszkańców do systematycznego 
oszczędzania na cele mieszkaniowe  

Do programu zgłosiło się 56 gmin, w których  
będzie można zbudować 15 tys. mieszkań 
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Średni czynsz w mieszkaniu na wynajem  
z docelowym wykupem – od 12 do 24 zł za m2   

Średni czynsz w mieszkaniu na wynajem  
– od 10 do 20 zł za m2 

PRZEWIDYWANE STAWKI CZYNSZU  

(bez kosztów za media) 

STAWKA CZYNSZU UZALEŻNIONA OD 
KOSZTÓW WYBUDOWANIA 1 M KW 
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PROPONOWANE LOKALIZACJE 

1. ul. Okólna 2-18 2. ul. Inowrocławska 3-19 

1 
2 
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STANDARD MIESZKANIA PLUS 

• 330 mieszkań w 9 budynkach 

• budynki 3 i 4 kondygnacyjne, podpiwniczone 

• mieszkania 1, 2 i 3-pokojowe, z balkonami 

• W budynkach znajdą się komórki lokatorskie 
pomieszczenia dla wózków i rowerów 

• Przystosowane dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych  

• W każdej klatce będzie przynajmniej 1 lokal z 
ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo.  
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ZASADY PIERWSZEŃSTWA 

• wychowujące przynajmniej jedno własne lub 
przysposobione dziecko  

• których członkiem jest dziecko z orzeczeniem o 
niepełnosprawności  

• nieposiadające prawa własności i spółdzielczego 
własnościowego prawa do innego mieszkania 

• zmieniające miejsce zamieszkania w celu podjęcia pracy 
lub nauki poza miejscem obecnego zamieszkania 

• które wcześniej złożyły wniosek o zawarcie umowy najmu 
mieszkania komunalnego w tej samej miejscowości, 
jednak nie zawarły umowy najmu z braku dostępnych 
mieszkań 

Zasady obejmą gospodarstwa domowe: 



SPOTKANIA PREZYDENTA TORUNIA Z MIESZKAŃCAMI 2017 

SKŁADANIE WNIOSKÓW 

O terminach i zasadach składania wniosków 
poinformujemy po podpisaniu umowy inwestycyjnej  
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości S.A. 



RUBINKOWO 


