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INTERPELACJA

Art. 4 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 
stanowi, że Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze 
ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Ochrona zdrowia, w tym 
zaawansowane usługi medyczne świadczone przez SP ZOZ Szpital Świętego Ducha w Rawie 
Mazowieckiej, są niezwykle istotnymi sprawami z punktu widzenia mieszkańców naszego 
Powiatu i często poruszanym tematem w trakcie spotkań z mieszkańcami.

W związku z sytuacją finansową SP ZOZ Szpital Świętego Ducha w Rawie 
Mazowieckiej, a także biorąc pod uwagę pojawiające się trudności z uzyskaniem pozytywnych 
opinii ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej odnośnie spełniania norm i wymogów 
związanych z prowadzeniem działalności leczniczej w istniejących budynkach szpitala, o czym 
mówił na spotkaniach Pan Starosta, zwracam się o udzielenie odpowiedzi na następujące 
pytania:

1. Na jakim etapie znajdują się plany przebudowy/rozbudowy szpitala, w tym budowy 
nowego budynku chirurgii z salami operacyjnymi, czy poczynione zostały już 
określone czynności w celu przystąpienia do prac nad taką inwestycją a jeżeli tak, 
to jakie;

2. Jak wygląda wstępny projekt rozbudowy (jakie budynki, w jakiej technologii, 
planowana powierzchnia rozbudowy, pomieszczenia);

3. Jaki jest planowany koszt realizacji takiej inwestycji, źródła jej finansowania, czy 
wystąpiono do ministerstw, funduszy, samorządów o współfinansowanie;

4. Jakie działania mają zostać podjęte w dalszej kolejności w przedmiotowej sprawie.

•owski



STAROSTA RAWSKI
Plac Wolnofci 1

96 - 200 Rawa Mazowiecka

Pan
Paweł Jakubowski
Radny Rady Powiatu Rawskiego

Nasz znak: WPS.II. 0003.6.2020.UP Data: 2020.03.30

W odpowiedzi na interpelację z dnia 18.03.2020 roku informuję, że działania 

w zakresie rozbudowy Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej podejmowane były od 

2012 roku. W tym czasie opracowana została wstępna koncepcja rozbudowy Szpitala, która 

zakładała wybudowanie dwukondygnacyjnego budynku w technologii tradycyjnej. 

Po wydzierżawieniu Szpitala AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. działania w zakresie 

projektowania kontynuowane były przez Dzierżawcę. Po rozwiązaniu Umowy dzierżawy 

działania te zostały podjęte przez Zarząd Powiatu Rawskiego. W lutym 2020 roku 

przeprowadzono wstępne rozmowy z Dyrekcją SPZOZ w celu określenia wielkości 

i przeznaczenia nowego obiektu. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa w zakresie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą oraz potrzeby Szpitala w tym zakresie ustalono, że 

nowy budynek powinien posiadać dwie kondygnacje o ogólnej powierzchni około 700 m2 

i wybudowany z zastosowaniem technologii modułowej. W budynku powinien mieścić się 

blok operacyjny z 3 salami operacyjnymi, 3- łóżkową salą wybudzeń i tlenownia. Szacowany 

koszt inwestycji około 7.000.000,00 zł budowa i około 6.000.000,00 zł wyposażenie.

Na początku marca 2020 roku odbyło się również spotkanie z Wójtami i Burmistrzami 

z terenu powiatu, na którym omawiano możliwości samorządów w zakresie partycypowania 

w kosztach budowy.

W dalszej kolejności planowano przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego 

planowanego do budowy obiektu oraz opracowanie na jego podstawie Instrumentu Oceny 

Wniosków Inwestycyjnych(IOWISZ).

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z pandemią koronawirusa prace związane 

z inwestycją zostały zahamowane.

Z poważaniem

zef Matysiak


