
UCHWAŁA NR XLIX/442/2022 
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 
Jerzemu Gąsiorkowi. 

§ 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 Jerzego Gąsiorka 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 Jerzy Gąsiorek jest artystą plastykiem, poetą, rzeźbiarzem, 
założycielem i wieloletnim dyrektorem Biura Wystaw Artystycznych w Gorzowie Wlkp. Członkiem 
Związku Literatów Polskich i Laureat Motyla - Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego (w 1999). 

Od wielu lat związany z Santokiem. Jest członkiem zarządu Fundacji Przyrody i Dóbr Historycznych 
Ziemi Santockiej. Od lat 80-tych jest też właścicielem jednego z symboli Santoka i całej gminy - wieży 
widokowej na wzgórzu, którą odrestaurował, w niej zamieszkał i urządził dom pracy twórczej. 

Santok jest nieustannie obecny w twórczości Jerzego Gąsiorka. 

Jerzy Gąsiorek ma w dorobku kilkanaście tomików wierszy. Wiele z nich zrodziło się z miłości do 
Santoka. W 2018 roku ukazała się jego prozatorska książka pt. Listy do praprawnuka (wyd. WiMBP). 

Z miłości do Santoka powstała osobna książka Santok w pastelach i wierszach Gąsiora, która obok 
wierszy zawiera także reprodukcje obrazów Jerzego Gąsiorka. 

Jerzy Gąsiorek nie tylko pisze o Santoku, ale też pokazuje go w swojej twórczości malarskiej – bo jak 
twierdzi ta ziemia jest tak piękna, że nie można oprzeć się jej urokom. Choć urodził się w Gronowcu (w 
województwie wielkopolskim) emocjonalnie czuje się związany właśnie z Santokiem. Tu jest jego miejsce 
na ziemi. 

W 1985 roku Jerzy Gąsiorek został uhonorowany doroczną nagrodą Gorzowskiego Towarzystwa 
Kultury, a w 1995 roku nagrodą im. Brata Alberta. 

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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