
Protokół z dnia 24 |utego 2020r.
dot. konsultacji w sprawie nadania nazvry rondu

Celem konsultacji społecznych było zebranie opinii mieszkańców, na temat nadania nazwy rondu
z|okalizowanemu na trasie drogi wojewódzkiej nr 577 (ulicy Warszawskiej) u zbiegu z drogą krajową
nr 60 (ulicą Gostynińską i ulicą Płocką) oraz z drogą powiatową nr 2974W (ulicą Kolejową).

Przedmiot, forma oraz tęrmin rozpoczęcla i zakończenia konsultacji społecznych określono w
Zarządzeniu nr 13120ż0 Wójta Gminy Łąck z dnia 28 stycznia}Oż} roku w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych, w przedmiocie projektu uchwĄ w sprawie nadania nazry rondu w
miejscowości Łąck.

Konsultacj e społeczne przeprowad zono poprzez ..

- umieszczenie projektu przedmiotowej uchwĄ na stronie internetowej Gminy Łąck,
- informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
- informacji na tablicy ogłoszeń w lJrzędzie Gminy Łąck.

Forma konsultacji:
- ankieta on-line poprzezplatformę internetową oraz ankietę w wórsji papierowej.

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 30.01 .20żOr. do 20.0ż.20żOr.

W ramach konsultacji wpłynęty 73 ankieĘ (72 w werśji elektronicznej i 1 w formie papierowej).

Liczba głosów
32. Polskich Laureatów Literackiej Nagrody Nobla

Rondo ONZ
Rondo im. przodowników pracy
Wielkiej Orkiestry Swiątecznej Pomocy
Mieszkańców Łącka
Bq4o kruszonych kppii

10 Jana Pawła II
1 Rondo Unii Europejskiej
1 A. F. Ossendowskiego
1 Rondo Łackie
ż "Dzieci Zięmi Łąckiej" im. Miry Zimińskiej - SygieĘńskie|
1 Rondo imienia ogiera Dakota

14 Prof. Jerzego Kondrbckiego
1 im. Bayer Full
1 RONDO żołnier zy wyklętych
2 Rondo imienia Stanisława Mikulskiego
1 Bohaterów września 1939
1 "Ogierów polskich" (na środku rzeźba galopującego konia)

Wyniki konsultacji zostanąprzedstawione Radzie Gminy ł-ącknanajbliższej sesjirady.

Zgodnie z §3, §4 i §19 uchwĄ Nr VI/56/11 Rady Gminy Łąckzdnia 5 września 20l1r. w sprawie
okreŚlęnia zasad i Ębu przeprowadzania konsultacji społecznych, konsultacie maia charakter
opiniodawczy i nie'sa wiażace dla organu uchwałodawczego lub wvkonawczego gminy, lważa
się je za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców,

Nanryy ronda - propozvcie mieszkańców
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