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INTERPELACJA

I z

W nawiązaniu do informacji o planowej inwestycji w Szpitalu Sw.
Ducha w Rawie Mazowieckiej - budowie dwukondygnacyjnego budynku 
o powierzchni 700m2 , w którym mają się znaleźć blok operacyjny 
z 3 salami operacyjnymi, 3- łóżkową salą wybudzeń i tlenownia w kwocie 
łącznej 13 min zł (budowa+wyposażenie) proszę o udzielenie informacji 
następujących zakresach:

1. Jakie są planowane źródła finansowania inwestycji?

2. Czy został już opracowany harmonogram inwestycji? Kiedy planowane 
jest rozpoczęcie i zakończenie inwestycji?

Z poważaniem,

Adrian Galach
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W odpowiedzi na interpelację z dnia 20 maja 2020 roku informuję, że w chwili 
obecnej dokonano rozpoznania rynku, celem oszacowania kosztów opracowania Programu 
Funkcjonalno- Użytkowego (PFU) dla planowanej inwestycji. Informację tę Zarząd Powiatu 
przyjął na posiedzeniu w dniu 26 maja 2020 roku- koszt opracowania oszacowano na 110 000 
zł.

Kolejnym etapem będzie wyłonienie wykonawcy PFU dla budowy nowych obiektów 
szpitalnych, a po podpisaniu umowy wykonanie opracowania. Powinno to zająć ok 3- 4 
miesiące. Na podstawie PFU i informacji dotyczących rodzaju planowanej działalności 
w nowo wybudowanym obiekcie opracowany zostanie IOWISZ (Instrument Oceny 
Wniosków Inwestycyjnych) celem przesiania go Wojewodzie Łódzkiemu do wydania opinii.

Pozytywna opinia jest niezbędna celem stworzenia możliwości ubiegania się o ewentualne 
dofinansowanie ze środków zewnętrznych, a przede wszystkim celem zapewnienia 
zakontraktowania przez NFZ udzielania przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej świadczeń 
zdrowotnych w nowym budynku.

Wykonawca PFU zobligowany będzie też do wyceny kosztów planowanej inwestycji 
( kwota 7 min. zł za budynek i 6 min. zł. za wyposażenie jest kwotą szacunkową, na 
podstawie innych podobnych inwestycji) oraz opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia umożliwiającej dalsze postępowanie przetargowe przewidziane ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych w formule zaprojektuj- wybuduj, bądź zaprojektuj- wybuduj - 
sfinansuj.

Czas trwania samej inwestycji od momentu rozstrzygnięcia przetargu nie powinien 
przekroczyć 18- 24 miesięcy.

Możliwe źródła finansowania w opinii Zarząd Powiatu to:
- fundusze Unii Europejskiej,
- rezerwa finansowa Prezesa Rady Ministrów.

Ponadto, wobec licznych deklaracji Pana Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów oraz innych 
przedstawicieli Rządu, środki na działalność szpitali w tym na ich modernizację mają się 
pojawić już w roku 2020 :
1. Zapowiedziany przez Pana Premiera fundusz modernizacji szpitali w wys. 2 mld. zł. 
( konwencja wyborcza PIS 2019 r, expose).
„(...) jak wyjaśniał minister zdrowia, "zapowiedziany fundusz umożliwi placówkom, 
szczególnie powiatowym, lepsze inwestowanie", jednak przyznał, że szczegóły dotyczące 
źródeł finansowania tego funduszu nie są dopięte. - Wreszcie będziemy mieli możliwość 
inwestowania w budynki, w sale operacyjne, sale dla chorych, co podniesie komfort 
zarówno personelu, jak i chorych - wskazywał minister. „Pieniędzy w powiatach zawsze 
brakowało, szpitale powiatowe miały ogromny problem z uzyskaniem finansowania 



inwestycji. W te] chwili to ma się zmienić" - mówił Ł. Szumowski,źr. Polityka zdrowotna 
5.05.2020).

-Pan Prezydent w marcu b.r. zapowiedział utworzenie funduszu medycznego w wysokości 
ok. 2,75 mld. zł. Zgodnie z deklaracją Pana Prezydenta Fundusz ma posiadać 3 filary:

I- leczenie chorób onkologicznych i chorób rzadkich u dorosłych i u dzieci,
II- inwestycyjny
III.- profilaktyczny.

Mam nadzieje że zapowiadane nowe źródła finansowania będą realizowane. 
Powinniśmy być przygotowani do aplikowania po te środki, gdy tylko będą dostępne, dlatego 
też podjęcie wyżej opisanych działań jest jak najbardziej zasadne 
i konieczne.

Z poważaniem,


