
UCHWAŁA NR XLIX/440/2022 
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 
Edmundowi Dudkowi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FE6081A5-496B-449C-B54B-21C78C249AEA. Uchwalony Strona 1



 
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 Edmunda Dudka jest wynikiem pracy i działalności publicznej na rzecz Gminy, 
zasług w dziedzinie społecznej i kulturalnej. 

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 Edmund Dudek był Sołtysem Ludzisławic przez 57 lat. 
Pełnienie tej funkcji  traktował jako misję: służyć drugiemu człowiekowi. Cieszył się ogromnym 
autorytetem. Z determinacją i konsekwencją realizował zadania mające na celu rozwój Ludzisławic 
i poprawę egzystencji lokalnej społeczności. Nie dbał o swoje prywatne interesy, ale 
o interesy swojej małej ojczyzny, które były najważniejsze i im poświęcał się całkowicie. 

Lata pracy wypełniał staraniami o melioracje gruntów, budowę wodociągu i działaniami zmierzającymi 
do poprawy elektryfikacji. Pan Edmund Dudek pełnił również funkcję członka Rady Parafialnej, przez wiele 
lat sprawował urząd Komendanta Straży Pożarnej oraz w latach 2006-2014 był radnym Rady Gminy 
Santok. 

Wśród wielu jego zasług wymienić należy udział w remoncie kościoła, zorganizowanie świetlicy 
wiejskiej, która była miejscem spotkań lokalnej społeczności.  Pan Edmund prowadził specjalistyczne, 
wzorcowe gospodarstwo, które przyjeżdżali oglądać pracownicy Akademii Nauk Przyrodniczych. 
Postrzegany jest jako wzór prawego człowieka, oddanego sprawie. Jest wielkim społecznikiem, dobrym 
organizatorem wszelkiego rodzaju akcji społecznych. Jego osobowość cechuje niezwykłe poczucie 
odpowiedzialności. Wielokrotnie w swojej pracy i działalności społecznej został uhonorowany licznymi 
odznaczeniami oraz nagrodami, m.in. Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, czyli jednym z najwyższych 
rangą polskim państwowym odznaczeniem cywilnym, nadawanym za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, 
nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz 
rozwijanie dobrych stosunków z innymi krajami. 

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FE6081A5-496B-449C-B54B-21C78C249AEA. Uchwalony Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



