
UCHWAŁA NR XLIX/441/2022 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 26 października 2022 r. 

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Santok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022r. poz. 559 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XIV/126/2019 Rady Gminy Santok z dnia 30 września 
2019r. w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Santok oraz zasad i trybu jego nadawania (Dz. Urz. Woj. 
Lubuskiego z 2019r. poz. 2767), Rada Gminy Santok uchwala, co następuje: 

§ 1. W uznaniu zasług dla Gminy Santok, nadaje się tytuł Honorowego Obywatela Gminy Santok Panu 
Januszowi Woźnemu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.2022r. 
poz. 559 ze zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy nadawanie honorowego obywatelstwa 
gminy. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Santok jest wyróżnieniem, umożliwiającym w godny sposób 
uhonorowanie osoby, która wybitnie zaangażowała się na rzecz rozwoju Gminy Santok. Uznanie wśród 
społeczności lokalnej Pana Janusza Woźnego jest wynikiem pracy i działalności publicznej na rzecz Gminy, 
zasług w dziedzinie społecznej i gospodarczej. 

Z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Santok do Przewodniczącego Rady Gminy 
zwrócił się Wójt Gminy Santok, zgodnie z Uchwałą Nr XIV/126/2019 Rady Gminy Santok z dnia 
30 września 2019r. w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Santok oraz zasad i trybu jego nadawania 
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019r. poz. 2767). Zgodnie z §4 przedmiotowej Uchwały, Wnioskodawca 
poinformował kandydata o zamiarze nadania Tytułu, jednocześnie uzyskując Jego zgodę. Treść Wniosku 
zgłoszonego przez Wójta Gminy Santok została zweryfikowana pod względem wymogów formalnych, 
w związku z czym został on przekazany na posiedzenie Komisji Rady Gminy Santok, celem zaopiniowania. 

Zgodnie z przedłożonym Wnioskiem, Pan Janusz Woźny jest przedsiębiorcą, społecznikiem i mecenasem 
sportu (w tym także sportu niepełnosprawnych). Przez 12 lat był radnym Gminy Santok. Przez jedną 
kadencję (w latach 1990-1994) Przewodniczącym Rady Gminy Santok. 

Był pierwszym prezesem GUKS "Speedway" Wawrów. Doprowadził do powstania pierwszego 
homologowanego toru mini żużlowego w Polsce, który był jego autorskim pomysłem. To dzięki 
zaangażowaniu Janusza Woźnego pozyskany teren i materiały pozwoliły na urządzenie i budowę obiektu 
sportowego w Wawrowie. 

Przez niemal 3 dekady był prezesem Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Delta” 

w Starym Polichnie, wokół której koncentrowało się życie wsi i która dawała pracę mieszkańcom gminy. 

Po zakończeniu pracy w Starym Polichnie wspólnie z żoną prowadził własną firmę – zakład pracy 
chronionej PUH, któremu przyświecała idea aktywizacji osób z orzeczonym wyższym stopniem 
niepełnosprawności, zapewnienie im specjalistycznej i doraźnej opieki medycznej, w tym także usługi 
rehabilitacyjne. 

Nieustannie angażuje się w życie społeczne gminy. Od maja 2022 r. Janusz Woźny jest też jednym 
z patronów stadionu miniżużlowego w Wawrowie. 

Mając na uwadze szereg poczynań na rzecz rozwoju Gminy Santok, podjęcie uchwały w sprawie nadania 
tytułu Honorowego Obywatela Gminy Santok jest w pełni uzasadnione. 
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