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 P R O T O K O Ł  

z obrad  XXXIX Sesji VIII  kadencji  Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka  w dniu  17 maja  2022 r. 
 

 

Sesja Rady Miasta  odbyła się w  sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w  Rawie 
Mazowieckiej. Uczestniczyło  14 radnych.  
 
Nieobecni radni usprawiedliwieni: 
1. Tomasz Gołka 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Piotr Irla ,  Radni samorządów z Powiatu Rawskiego: 
- gmina Rawa Mazowiecka. 
- gmina Biała Rawska , 
 - gmina Cielądz, 
- gmina Regnów, 
- gmina Sadkowice. 
 
Obrady  XXXIX  Sesji  otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska. 
Powitała  radnych  przybyłych na Sesję i na podstawie listy obecności  stwierdziła prawomocność 
obrad. Obecnych 14 radnych.  
 
Przedstawiła wniosek Burmistrza Miasta o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta na 
dzień  17 maja  2022 r wraz z proponowanym porządkiem obrad. 
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie stanowiska samorządów powiatu rawskiego w sprawie rozbudowy Szpitala Św. Ducha  
    w Rawie Mazowieckiej. 
3. Zakończenie obrad. 
 
Uwag do proponowanego porządku obrad nie było. 
 
Następnie posiedzenie wspólne samorządów Powiatu Rawskiego otworzyła Przewodnicząca 
Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka. 
Powitała przybyłych Burmistrzów, Wójtów oraz wszystkich radnych Powiatu Rawskiego. 
 
Przedstawiła porządek posiedzenia. 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum w poszczególnych radach. 
2. Przyjęcie stanowiska samorządów powiatu rawskiego w sprawie rozbudowy Szpitala Św. Ducha  
    w Rawie Mazowieckiej. 
3. Zamkniecie posiedzenia. 
 
Uwag do porządku obrad nie było. 
 
Kolejno głos zabierali: 
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Józef Matysiak Starostwa Rawski przedstawił zamierzenia Powiatu Rawskiego w sprawie rozbudowy 
Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 
W celu poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych dla pacjentów Szpitala Świętego 
Ducha w Rawie Mazowieckiej Zarząd Powiatu Rawskiego w 2021 roku zapoczątkował 
rozbudowę istniejącego kompleksu szpitala o nowy dwukondygnacyjny budynek bloku 
operacyjnego z oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii. 
Finansowanie realizowanej inwestycji zapewniają środki Powiatu Rawskiego, dotacje  
z miast i gmin naszego powiatu oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  
Prace budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem, oddanie do użytku gotowego i 
w pełni wyposażonego obiektu zaplanowano na listopad 2022 roku.  
Zarząd Powiatu widząc konieczność dalszej modernizacji szpitala i poszerzania zakresu jego 
działalności przystąpił do następnego etapu rozbudowy. Planuje się rozbudowę obiektu o 
kolejny blok szpitalny w celu utworzenia oddziału geriatrii i opieki długoterminowej. Aby to 
uzyskać powstanie nowy trzykondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni użytkowej około 
2200 m². Zlokalizowane tam zostaną: oddział jednego dnia, pracownia endoskopii, oddział 
chirurgii ogólnej, oddział ginekologii wraz z blokiem  porodowym. W uwolnionych 
pomieszczeniach szpitala ulokowany zostanie oddział geriatrii oraz opieki długoterminowej. 
Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Złożono wniosek do Wojewody Łódzkiego o 
wydanie opinii o celowości inwestycji (IOWISZ). 
Szacowany koszt inwestycji to 40 mln. zł. Zarząd Powiatu ubiega się o wsparcie tej inwestycji 
ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Stosowne wnioski dotyczące 
etapu I i etapu II rozbudowy Szpitala Świętego Ducha w celu utworzenia Oddziału Geriatrii i 
Opieki Długoterminowej zostały złożone w dniu 25 lutego 2022 r. na łączną kwotę 20 mln. zł. 
 
Następnie przedstawił  treść  proponowanego stanowiska w sprawie rozbudowy Szpitala Św. Ducha 
w Rawie Mazowieckiej. 

 
Stanowisko samorządów powiatu rawskiego w sprawie rozbudowy szpitala św. Ducha  

w Rawie Mazowieckiej podjęte w dniu 17 maja 2022 roku 
 

W celu poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych dla pacjentów Szpitala 
Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej Zarząd Powiatu Rawskiego w 2021 roku zapoczątkował 
rozbudowę istniejącego kompleksu szpitala o nowy dwukondygnacyjny budynek bloku 
operacyjnego z oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii. 

Finansowanie realizowanej inwestycji zapewniają środki Powiatu Rawskiego, dotacje  
z miast i gmin naszego powiatu oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

Prace budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem, oddanie do użytku 
gotowego i w pełni wyposażonego obiektu zaplanowano na listopad 2022 roku.  

Zarząd Powiatu widząc konieczność dalszej modernizacji szpitala i poszerzania 
zakresu jego działalności przystąpił do następnego etapu rozbudowy. Planuje się rozbudowę 
obiektu o kolejny blok szpitalny w celu utworzenia oddziału geriatrii i opieki 
długoterminowej. Aby to uzyskać powstanie nowy trzykondygnacyjny budynek o łącznej 
powierzchni użytkowej około 2200 m². Zlokalizowane tam zostaną: oddział jednego dnia, 
pracownia endoskopii, oddział chirurgii ogólnej, oddział ginekologii wraz z blokiem  
porodowym. W uwolnionych pomieszczeniach szpitala ulokowany zostanie oddział geriatrii 
oraz opieki długoterminowej. 
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Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Złożono wniosek do Wojewody 
Łódzkiego o wydanie opinii o celowości inwestycji (IOWISZ). 

Szacowany koszt inwestycji to 40 mln. zł. Zarząd Powiatu ubiega się o wsparcie tej 
inwestycji ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Stosowne wnioski 
dotyczące etapu I i etapu II rozbudowy Szpitala Świętego Ducha w celu utworzenia Oddziału 
Geriatrii i Opieki Długoterminowej zostały złożone w dniu 25 lutego 2022 r. na łączną kwotę 
20 mln. zł. 

Rada Powiatu Rawskiego, Rada Miasta Rawa Mazowiecka, Rada Miejska w Białej 
Rawskiej, Rada Gminy Cielądz, Rada Gminy Rawa Mazowiecka, Rada Gminy Regnów  
oraz Rada Gminy Sadkowice wraz z Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka, Burmistrzem 
Białej Rawskiej, Wójtami Gmin Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice  jednomyślnie 
popierają działania Zarządu Powiatu Rawskiego prowadzące do budowy  
i wyposażenia nowych obiektów Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. Warunkuje to 
dalsze  nieprzerwane funkcjonowanie szpitala i jest gwarancją znaczącej poprawy warunków 
udzielania świadczeń zdrowotnych w nowych odpowiadających aktualnym standardom 
pomieszczeniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt i urządzenia medyczne. Niesie to 
znaczące korzyści pacjentom szpitala, których leczenie będzie niewątpliwie bardziej 
skuteczne, jak i jego personelowi pracującemu w dużo bardziej komfortowych warunkach. 

Ochrona zdrowia obywateli jest jednym z najważniejszych zadań władzy publicznej 
zapisanym w Konstytucji RP. Wyrażamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie wniosku Powiatu 
Rawskiego o dofinansowanie tej inwestycji. Deklarujemy jednocześnie wsparcie tego zadania 
z budżetów naszych jednostek samorządowych.  

Niniejsze stanowisko kierujemy do Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Zdrowia, Ministra Rozwoju 
i Technologii, Ministra Finansów, Parlamentarzystów Ziemi Rawskiej, Wojewody Łódzkiego 
oraz do Banku Gospodarstwa Krajowego 
                                                           
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka poinformowała, że głosowanie 
odbędzie się wspólnie wszystkich samorządów  poprzez podniesienie ręki. 
 
Poprosiła o głosowanie.  

 
Następnie stwierdziła, że stanowisko samorządów powiatu rawskiego w sprawie rozbudowy 
  szpitala św. Ducha  w Rawie Mazowieckiej w głosowaniu podjęte zostało jednogłośnie. 
 
Głos zabrał Poseł Dariusz Klimczak. 
Stwierdził, że proponowane stanowisko w sprawie rozbudowy szpitala św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej jest zasadne. Przyznane środki z Polskiego Ładu pozwolą  na kolejną szpitalną 
inwestycję –   utworzenia oddziału geriatrii, opieki długo terminowej i chirurgii jednego dnia. 

   Władze Powiatu starają się o dofinansowanie z Polskiego Ładu. Inwestycję oszacowano na 40 mln złotych. 
   Do projektowanego drugiego budynku miałyby być przeniesione oddziały , zabiegowy, chirurgia i ginekologia. 
 
   W dyskusji głos zabrał radny Rady Miasta Rawa Mazowiecka  Leszek Jarosiński. 

   W swojej wypowiedzi potwierdził również.  że proponowane stanowisko w sprawie rozbudowy szpitala         
    św. Ducha w Rawie Mazowieckiej jest zasadne 
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Głos zabrał Starosta Józef Matysiak, podziękował wszystkim samorządowca za przybycie, 
zaprosił do obejrzenia planu sytuacyjnego nowego budynku szpitala – budynek oddziałów 
łóżkowych z pracownia endoskopio oraz   na plac budowy Szpitala Św. Ducha. 
 
Na tym posiedzenie zakończono.  
Sesja trwała od godz. 12:00 do godz. 13;30.  
 

  

 
                                                                                                      Przewodnicząca  
                                                                                           Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
                                                                                                      Grażyna Dębska 
 
 
  
 
                                                

 
 
 
 


