
UCHWAŁA NR XXVIII/178/2021 
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego dofinansowania rozbudowy Szpitala św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920) oraz § 9 ust. 2 Załącznika Nr 8 „Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Rady” 
do Statutu Powiatu Rawskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 3496 ze zmianami: Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z 2018 r. poz. 5056 i poz. 5891, z 2020 r. poz. 3699), Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie dofinansowania rozbudowy Szpitala św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego 

 
 

Maria Charążka 
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII/178/2021 

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

Stanowisko Rady Powiatu Rawskiego w sprawie dofinansowania rozbudowy Szpitala św. Ducha 
w Rawie Mazowieckiej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

Rada Powiatu Rawskiego przedstawiając poniższe stanowisko zwraca się do Prezesa Rady Ministrów, Szefa 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Ministra właściwego 
do spraw gospodarki, Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, Ministra właściwego do spraw 
zdrowia,  Parlamentarzystów Ziemi Łódzkiej oraz do Wojewody Łódzkiego o wsparcie planowanego 
przedsięwzięcia mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu rawskiego 
polegającego na rozbudowie Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

Wsparcie jest niezbędne, gdyż we wrześniu 2020 roku Powiat Rawski złożył wniosek o dofinansowanie 
rozbudowy Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej na kwotę 16.5 mln. zł. ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych lecz wniosek ten nie został uwzględniony na liście zadań, które na terenie 
województwa łódzkiego uzyskały dofinansowanie z tego Funduszu. W związku z ogłoszeniem drugiego naboru, 
wniosek o dofinansowanie został złożony powtórnie. 

Szacowany koszt całkowity inwestycji, wartość której ostatecznie poznamy po rozstrzygnięciu przetargu 
nieograniczonego, to kwota 17,32 mln. zł.  Planowane jest  wybudowanie odrębnego jednopiętrowego budynku 
połączonego z budynkiem głównym szpitala o całkowitej powierzchni użytkowej 1195,12 m². W budynku na 
parterze usytuowany będzie Oddział Intensywnej Terapii, zaś na piętrze 3-salowy blok operacyjny wraz 
z pomieszczeniami pomocniczymi. Dodatkowo wybudowany zostanie łącznik pomiędzy nowym budynkiem 
i budynkiem Oddziału Chorób Wewnętrznych. Zaplanowano również pełne wyposażenie wybudowanych 
obiektów w niezbędne urządzenia i sprzęt medyczny, tak aby oddany do użytku obiekt był w pełni 
przygotowany do przyjmowania pacjentów. 

Powiat Rawski jest bardzo dobrze przygotowany do szybkiego rozpoczęcia inwestycji. Opracowano 
niezbędną dokumentację. W październiku 2020 roku  uzyskano pozytywną ocenę Wojewody Łódzkiego 
w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycji Służby Zdrowia(IOWISZ). IOWISZ jest obiektywnym 
narzędziem służącym ocenie planowanych inwestycji w służbie zdrowia pod kątem ich przydatności dla 
systemu ochrony zdrowia publicznego. W proces oceny zaangażowany jest też zawsze właściwy Oddział 
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Fakt ten przesądza więc jednoznacznie o celowości i pilnej 
potrzebie realizacji tej inwestycji. 

Zdanie zostało wpisane do budżetu powiatu. Uzyskano poparcie, w postaci włączenia się  do wspólnego 
finansowania  budowy, samorządów gminnych z terenu powiatu. W grudniu 2020 roku ogłoszony został 
przetarg nieograniczony na wykonanie tego zadania. Budowę planuje się rozpocząć w 2021 roku zaś jej 
zakończenie i oddanie do użytku  wybudowanego  obiektu to druga połowa  2022 roku. 

Rada Powiatu Rawskiego wyraża przekonanie, że  zapewnienie  bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom, 
pomimo ogromnych kosztów z tym związanych, jest jednym z priorytetów działania władzy publicznej. Dlatego 
też od wielu lat Powiat Rawski jako organ tworzący corocznie wspiera finansowo i w każdy inny możliwy 
sposób działalność SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. Szpital pomimo licznych ograniczeń i przeszkód 
w normalnym funkcjonowaniu spowodowanych pandemią Covid-19 
w roku 2020 wykonał kontrakt w ok. 110%.   Stąd też nasze przekonanie o potrzebie jego dalszego 
nieprzerwanego działania oraz  determinacja w dążeniu do rozbudowy i wyposażenia. 

Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu 
terytorialnego w ramach  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ułatwi niezwykle realizację opisanego 
powyżej celu. 

W przedstawionej sytuacji Rada Powiatu Rawskiego zwraca się z apelem do Prezesa Rady Ministrów, Szefa 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Ministra właściwego 
do spraw gospodarki, Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, Ministra właściwego do spraw 
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zdrowia,  Parlamentarzystów Ziemi Łódzkiej oraz do Wojewody Łódzkiego o wsparcie planowanego 
przedsięwzięcia.
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