
Rawa Mazowiecka, dn. 20.05.2020 r.

Adrian Galach
Radny Powiatu Rawskiego

Pan Józef Matysiak 
Starosta Rawski

Za pośrednictwem
Pani Maria Charążka

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego

INTERPELACJA

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w kwocie 1 134 051,78 
zł na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej budynków 
SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" proszę 
o udzielenie informacji:

1. Kiedy rozpocznie się inwestycja?
2. Jakie planowane jest jej zakończenie?
3. Jakie prace inwestycyjne zostaną wykonane w ramach zadania?

Z poważaniem,

Adrian Galach



Starosta Rawski

WI. 1.0023. 9 .2020.MK

Pan
Adrian Galach
Radny Powiatu Rawskiego
w/m

Rawa Mazowiecka dnia 2020.06.01

Odpowiadając na Pana interpelację, przekazaną za pośrednictwem Przewodniczącej 
Rady Powiatu, Pani Marii Charążka w dniu 21.05.2020 r. , w sprawie udzielenia informacji 
dotyczącej inwestycji pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala 
Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, informuję, że:

1. rozpoczęcie inwestycji planowane jest na III kwartał 2020 r. i polegać będzie na 
wyłonieniu wykonawcy projektu budowlanego i wykonawcy robót budowlanych w 
formule „zaprojektuj i wybuduj",

2. zakończenie inwestycji - IV kwartał 2022 r.,
3. w ramach tego zadania będą wykonane prace termomodernizacyjne budynku 

przychodni specjalistycznych oraz budynku pralni i magazynu szpitala, w zakresie:

a) budynek poradni specjalistycznych (d. budynek pogotowia):
- wymiany źródła ciepła - montażu kotłów gazowych, montażu nowej instalacji 

wyposażonej w zawory regulacyjne, grzejników z zaworami termostatycznymi, 
wykonania przyłącza gazowego do budynku,

-ocieplenia ścian zewnętrznych, dachu, podłogi,
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
-wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne LED,
- montażu instalacji fotowoltaicznej
- instalacji gazomierzy i liczników,
- montażu instalacji c.w.u zasilanej z pojemnościowych zasobników zasilanych z 
kotłowni gazowej.

b) budynek pralni i magazynu szpitala ( d. budynek kotłowni z magazynem):
- wymiany źródła ciepła - montażu kotłów gazowych, montażu nowej instalacji 

wyposażonej w zawory regulacyjne, grzejników z zaworami termostatycznymi, 
wykonania przyłącza gazowego do budynku,

- ocieplenia ścian zewnętrznych, wewnętrznych, dachu, stropodachu, stropu pod 
nieogrzanym poddaszem, podłogi,

- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne LED,
- montażu instalacji fotowoltaicznej,
- instalacji gazomierzy i liczników,
- montażu instalacji c.w.u zasilanej z pojemnościowych zasobników zasilanych z 

kotłowni gazowej.

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, Plac Wolności 1, tel./ fax 046 814 46 31, www.powiatrawski.pl, e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
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Realizacja zadnia możliwa będzie po podpisaniu z Zarządem Województwa 
Łódzkiego umowy o dofinansowanie na zadanie pn.” Poprawa efektywności energetycznej 
budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” w ramach RPOWŁ na lata 
2014-2020 Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2, Poddziałanie 
IV.2.2 Termomodemizacja budynków.

Z poważaniem,


