
UCHWAŁA NR XXXIIJZO1/22
RADY GMINY REGNÓW

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie rozbudowy Szpitala im. Świętego
Ducha w Rawie Mazowieckiej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz 537 ust. 1 Statutu Gminy Regnów,
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIII/194/18 Rady Gminy Regnów z dnia 30
sierpnia 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 20 września 2018 r. poz. 4736) Rada
Gminy Regnów uchwala co następuje:

~ 1. Przyjmuje się stanowisko dotyczące rozbudowy Szpitala Świętego Ducha w
Rawie Mazowieckiej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

* 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Regnów do przekazania
stanowiska Starostwu Powiatowemu w Rawie Mazowieckiej.

* 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Dudek



Zalącznik do Uchwały Nr XXX/201/22
Rady Gminy Regnów
z dnia 17 maja 2022 roku

STANOWISKO RADY GMINY REGNÓW
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 li 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 Gminy Regnów wraz z Wójtem 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 naszej jednostki samorządowej.

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.


