
     Protokół Nr 21 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 września 2022 r.  

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną listą obecności 

stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego protokołu.  

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Ocena realizacji inwestycji pod nazwą „Oświetlenie Gminy Pabianice”. 

2. Sprawy różne. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji A. Golewski, który powitał zebranych i 

oddał głos pracownikowi Urzędu Gminy w Pabianicach ds. zamówień publicznych J. 

Siekierskiemu. 

 

Ad. pkt 1. 

J. Siekierski realizując tematykę posiedzenia poinformował, co następuje: 

„Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice" rozpoczęło 

się w dniu 19 sierpnia 2020 r. po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego. Zadanie to 

zostało podzielone na dwie części - część pierwsza dotyczyła budowy oświetlenia drogowego 

na pięciu odcinkach drogowych na podstawie posiadanych przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowych. Do grudnia 2020 r. kiedy to odebrano od Wykonawcy przedmiot umowy 

wykonano: 

1. Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Rydzyny, która obejmowała roboty 

budowlane zlokalizowane na dwóch działkach ewidencyjnych: nr 30/2 (przy drodze 

powiatowej nr 3309E - 24 szt. lamp o mocy 56 W) oraz nr 61/2 (na drodze wewnętrznej -8 szt. 

lamp o mocy 48 W), 

2. Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Żytowska, która obejmowała 

roboty budowlane zlokalizowane na działkach ewidencyjnych: nr 252 oraz 251/2 (przy drodze 

gminnej - 16 szt. lamp o mocy 30 W), 

3. Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Piątkowisko, która obejmowała 

odcinek ulicy Cynkowej (działki ewidencyjne nr 353/16 i 525 - 9 szt. lamp o mocy 56 W) oraz 

ulicy Parkowej (działki ewidencyjne nr 609/12 i 609/13 - 20 szt. lamp o mocy 56W) - drogi 

gminne publiczne. 

W części pierwszej zadania wykonano oświetlenie drogowe składające się z 77 szt. lamp w 

technologii LED. 

 



Część druga zadania na wykonanie, której podpisano umowę też 19 sierpnia 2020 r. 

obejmowała zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego na dwudziestu odcinkach 

drogowych (w tym na dwóch odcinkach dróg powiatowych) wraz z aplikacją umożliwiającą 

sterowanie lampami na podstawie posiadanego przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno 

- Użytkowego. 

Wykaz wykonanego oświetlenia przedstawia tabela załączona do niniejszej informacji. W tej 

części zadania wykonano oświetlenie drogowe składające się ze 173 szt. lamp w technologii 

LED z możliwością sterowania za pomocą dedykowanej aplikacji. Część druga zadania została 

zakończona i odebrana przez Zamawiającego w dniu 30 sierpnia 2022 r. 

Ogółem w ramach zadania wykonano 250 szt. lamp oświetlenia drogowego w technologii LED 

na dwudziestu pięciu odcinkach drogowych na terenie Gminy Pabianice. 

Zapłacono za część pierwszą - 309 144,44 zł brutto, za część drugą - 953 471,40 zł brutto. 

Lp. Lokalizacja projektu Data przyjęcia 

zgłoszenia bez 

uwag i sprzeciwu 

Numer zgłoszenia Moc oprawy 

Liczba opraw 

1 Jadwinin dz. 165/9, 165/21, 165/19 28.04.2021 r. AB.6743.231.2021 25W 5 szt. 

2 Kudrowice dz. 287/17 14.05.2021 r. AB.6743.230.2021 25W12szt. 

3 Kudrowice dz. 191/11 14.05.2021 r. AB.6743.268.2021 25W 6 szt. 

4 Porszewice dz. 109/20, 109/21, 111/8, 

111/32, 111/33, 114/2, 242/7 

14.05.2021 r. AB.6743.270.2021 22W 14 szt. 

5 Hermanów dz. 204/1, 168/27, 168/10, 

168/8, 168/14, 168/12 

14.05.2021 r. AB.6743.271.2021 22W 11 szt. 

6 Rydzyny dz. 62/1, 59/1 14.05.2021 r. AB.6743.272.2021 25W 8 szt. 

7 Hermanów dz. 174/14, 173/6, 174/17, 

174/16, 175/3, 169/1, 174/9 

14.05.2021 r. AB.6743.275.2021 25W 4 szt. 

8 Pawlikowice dz. 59, 58/31 17.06.2021 r. AB.6743.387.2021 34,5W 10 szt. 

9 Kudrowice dz. 196/25, 258/4, 196/38 06.07.2021 r. AB.6743.274.2021 25W 7 szt. 

10 Piątkowisko dz. 346/23, 347/15 08.07.2021 r. AB.6743.269.2021 25W 7 szt. 

11 Jadwinin dz. 140/12, 147, 146 08.07.2021 r. AB.6743.273.2021 25W 9 szt. 

12 Wola Żytowska dz. 200 22.07.2021 r. AB.6743.492.2021 34,5W 6 szt. 

13 Szynkielew dz. 79/8, 78/5, 79/17, 

217/3, 51/4, 215/1 

09.08.2021 r. AB.6743.533.2021 25W 9 szt. 

14 Piątkowisko dz. 329/21 24.08.2021 r. AB.6743.578.2021 25W 6 szt. 

15 Kudrowice dz. 317/20, 319/9 24.08.2021 r. AB.6743.580.2021 25W 8 szt. 



16 Piątkowisko dz. 563/21 24.08.2021 r. AB.6743.579.2021 25W 4 szt. 

17 Piątkowisko dz. 662/1, 661/15 30.08.2021 r. AB.6743.612.2021 25W 8 szt. 

18 Kudrowice dz. 307 30.08.2021 r. AB.6743.610.2021 34,5W14 szt. 

19 Szynkielew dz. 214/2 30.08.2021 r. AB.6743.611.2021 22W13 szt. 

20 Gorzew dz. 44 30.08.2021 r. AB.6743.609.2021 22W12 szt. 

    4460W 173 szt. 

 

W podsumowaniu pracownik Urzędu Gminy wskazał, że średni koszt 1 punktu 

oświetleniowego wyniósł 5 tys. zł brutto. 

Radna A. Marciniak podziękowała za budowę oświetlenia na terenie Gminy. Niemniej 

wskazała, że na ul. Tytanowej w Piątkowisku od 2 lat nie działa 1 lampa. 

J. Siekierski odpowiedział, że ul. Tytanowa nie wchodziła w zakres tego zadania. Jeżeli lampa 

nie działa, to faktycznie zlecona zostanie naprawa. Niemniej zwrócił się do radnych z ogólną 

uwagą by zgłaszać takie kwestie wcześniej, gdy oświetlenie nie działa prawidłowo, szczególnie 

w porze nocnej. 

Pytano również, czy przewiduje się kontynuację budowy na tych ulicach, gdzie jeszcze 

oświetlenia nie ma. 

J. Siekierski stwierdził, że nie wie jakie są plany na przyszłość, to zależy od radnych. Na chwilę 

obecną projektu oświetlenia nie ma. 

Radny M. Śpionek pytał, czy w ramach tego projektu można doświetlić place zabaw. 

Pracownik Urzędu odpowiedział przeczącą, ponieważ to zadanie zakończone, które będzie 

rozliczane z Urzędem Marszałkowskim. 

Przewodniczący zauważył, że w ramach tego zadania rozbudowywano oświetlenie na drogach 

w Szynkielewie, w tym na drodze od ul. Piłsudskiego, ale 100 m przed końcem drogi, tam gdzie 

zaczynają się zabudowania brakło 3 lamp. Czy jest możliwość dobudowania brakujących 

punktów. 

Pracownik odpowiedział, że technicznie istnieje możliwość rozbudowy. Jeżeli będzie taka 

wola, to można rozbudować to oświetlenie. Urząd również widzi potrzebę, aby dołożyć 

brakujące punkty świetlne. Dodał, że obecnie Urząd przygląda się takim rozwiązaniom, gdzie 

brak jest możliwości budowy oświetlenia konwencjonalnego, czyli słupom oświetleniowym z 

lampami LED i samoistnym panelem fotowoltaicznym. Takim oświetleniem można sterować 

za pomocą aplikacji. 

Dalszych pytań nie było. 

 

 



Ad. pkt 2.  

W sprawach różnych Przewodniczący prosił o zgłoszenie się radnych do biura Rady w celu 

podpisania protokołów kontroli. 

Dalszych spraw nie było. 

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji. 

 

 Przewodniczący 

 Komisji Rewizyjnej 

  

 Andrzej Golewski 

 

Protokołowała: 

Andżelika Struzikiewicz 

 

 

 

           

 

 


