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                                     Szanowni Państwo, 

                                                                      Wójtowie i Burmistrzowie, 

                                                                          Przewodniczący Rad Gmin i Miast 

                                                                       w Powiecie Rawskim 

  

Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego ma do wykonania zadania publiczne 

określone w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2017 roku 

poz. 1868) oraz w innych przepisach prawa. Do takich zadań, należy między innymi, promocja  

i ochrona zdrowia. Zadania te Powiat realizuje poprzez zapewnienie mieszkańcom powiatu 

dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Świadczenia  

te realizuje SPZOZ, w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem 

tworzącym jest Powiat Rawski oraz  Szpital Św. Ducha, który od 01.01.2014 roku prowadzony 

jest przez AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. Spółka prowadzi 

działalność w wydzierżawionych obiektach od SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

Obecna trudna sytuacja ekonomiczna i organizacyjna, jaka zaistniała w Szpitalu  

Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej ogranicza możliwość dalszej współpracy z AMG Centrum 

Medyczne Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia Szpitala w ramach zawartej umowy dzierżawy,  

a w przyszłości taka współpraca może stać się niemożliwa. 

Zaistniała sytuacja skłoniła Władze Powiatu do rozważenia możliwości podjęcia decyzji 

w zakresie zmiany podmiotu prowadzącego Szpital w Rawie Mazowieckiej, aby zapewnić 

mieszkańcom powiatu nieprzerwany dostęp do świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa 

stacjonarnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.  

Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, jest jedynym Szpitalem na terenie Powiatu 

Rawskiego dlatego też utrzymanie go powinno być sprawą priorytetową wszystkich samorządów.  

Mając powyższe na względzie Władze Powiatu rozważają możliwość wdrożenia 

rozwiązania, jakim jest utworzenie spółki prawa handlowego z udziałem powiatu i samorządów  

 



 

 

miast i gmin z terenu powiatu rawskiego, której przedmiotem działalności byłoby prowadzenie 

Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

   Rozwiązanie to ma na celu wzmocnienie finansowe najważniejszej placówki jaką jest 

Szpital, który w swoim zakresie służy wszystkim mieszkańcom powiatu, a więc i mieszkańcom 

zamieszkałym w poszczególnych miastach i gminach. Dlatego istotne jest, aby utrzymać  

i rozwijać kluczową placówkę w powiecie, co jest zarówno zadaniem powiatu, wynikającym 

wprost z ustawy o samorządzie powiatowym, ale także  samorządów miast i  gmin, które  

w trosce o swoich mieszkańców powinny w ramach wykonywania, swojego również ustawowego 

zadania w zakresie ochrony zdrowia,  wspierać powiat w ich realizacji.  Wspólne utworzenie 

spółki prawa handlowego w celu prowadzenia Szpitala umożliwi: 

1) stałą współpracę między samorządem powiatowym i samorządami gminnymi w ramach 

decyzji właścicielskich w stosunku do powstałej spółki; 

2) współodpowiedzialność i współdecydowanie w zarządzaniu spółką; 

3) współfinansowanie przez wszystkie samorządy działalności szpitala, co wzmocni stronę 

finansową spółki, 

4) realny wpływ na organizację i działalność Szpitala; 

5) zwiększenie troski o zdrowie swoich mieszkańców. 

Mając powyższe na względzie, Rada i Zarząd Powiatu Rawskiego zwracają się z prośbą do 

wszystkich Radnych, Wójtów i Burmistrzów samorządów z terenu Powiatu Rawskiego  

o rozważenie kwestii i wyrażenie swojej woli, odnośnie utworzenia wspólnie  

z Powiatem Rawskim spółki prawa handlowego, której przedmiotem działalności  byłoby 

prowadzenie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 
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