UCHWAŁA NR XXIX/194/14
RADY GMINY PĘCŁAW
z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużona dla Gminy Pęcław”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. / oraz § 6 , § 7
regulaminu nadawania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Pęcław” stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr XXXIII/153/10 Rady Gminy Pęcław z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie
ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Pęcław”
Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się pośmiertnie Pani Bogumile Przygodzkiej tytuł „Zasłużona dla Gminy
Pęcław”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
urzędu gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ Aleksander Wojciechowski

U Z A S A D N I E N I E:
Ustawa o samorządzie gminnym daje Radzie Gminy możliwość nadawania honorowego
obywatelstwa gminy – szczególną formę wyróżnienia i nagradzania mieszkańców za ich
zasługi dla rozwoju gminy i tworzenie wspólnego dobra.
Z wnioskiem o pośmiertne nadanie tytułu „Zasłużona dla gminy Pęcław” p. Bogumile
Przygodzkiej wystąpił Wójt Gminy, doceniając jej wieloletnie zaangażowanie w sprawy
gminy i społeczności lokalnej.
Pani Bogumiła Przygodzka pierwszą pracę tuż po ukończeniu głogowskiego Zespołu Szkół
Ekonomicznych podjęła w Leszkowicach, w nieistniejącym już Warzywniczym Zakładzie
Doświadczalnym. Po jego rozwiązaniu, została księgową w firmie Ekofarma, a następnie
swoje zawodowe życie związała z pracą w Urzędzie Gminy Pęcław. Od 1996 roku zajmowała
się sprawami rolnictwa i gospodarką nieruchomości w gminie Pęcław.
Przez 18 lat pracy w urzędzie dała się poznać nie tylko jako sumienny pracownik, ale przede
wszystkim życzliwy wszystkim człowiek. Współpracownicy i interesanci wspominają ją jako
osobę serdeczną, pogodną i wrażliwą na kłopoty innych.
Przez wiele lat pełniła funkcję sołtysa, najpierw sołectwa Kotowice, a później, gdy dzięki jej
inicjatywie podzielono je na dwie odrębne jednostki – była gospodarzem

sołectwa

Leszkowice. Zawsze występowała w interesie swojej wsi i jej mieszkańców. Przyczyniła się
m.in. do powstania sali wiejskiej, boiska, placu zabaw oraz pomieszczenia dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Leszkowicach.
Bogumiła Przygodzka była typem społecznika. Chętna do pomocy ludziom w ich osobistych
sprawach oraz wdrażania inicjatyw na rzecz swojej miejscowości i gminy Pęcław. Honorując
ją tytułem „Zasłużona dla Gminy Pęcław”, władze gminy chcą choć w ten sposób docenić jej
postawę społeczną i osobisty wkład w rozwój naszej „małej ojczyzny”.

