
UCHWAŁA NR LI/254/2022 
RADY POWIATU W OSTRZESZOWIE 

z dnia 30 września 2022 r. 

W SPRAWIE NADANIA POŚMIERTNIE HONOROWEGO TYTUŁU 
„ZASŁUŻONY DLA POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO”. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), oraz Uchwały Nr XVI/80/2015 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 
27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Ostrzeszowskiego” 
i przyjęcia Regulaminu zasad nadawania, trybu i sposobu wręczania honorowego tytułu „Zasłużony dla 
Powiatu Ostrzeszowskiego” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 14 stycznia 2016 r. poz. 499) Rada Powiatu 
w Ostrzeszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyznaje się pośmiertnie honorowy tytuł „ZASŁUŻONY DLA POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO” 
Edmundowi Geppertowi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrzeszowie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Tomasz Maciejewski 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr LI/254/2022 

Rady Powiatu w Ostrzeszowie 

z dnia 30 września 2022 roku 

 

W SPRAWIE: NADANIA POŚMIERTNIE HONOROWEGO TYTUŁU  
„ZASŁUŻONY DLA POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO”. 

 

W dniu 28 marca 2022 roku, zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVI/80/2015 Rady 
Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Zasłużony 
dla Powiatu Ostrzeszowskiego” i przyjęcia Regulaminu zasad nadawania, trybu i sposobu wręczania 
honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Ostrzeszowskiego” został złożony wniosek o nadanie 
pośmiertnie honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Ostrzeszowskiego” Edmundowi Geppertowi. 

W dniu 24 czerwca 2022 roku odbyło się posiedzenie Kapituły pod przewodnictwem Przewodniczącego 
Rady Powiatu Tomasza Maciejewskiego, na którym rozpatrzono ww. wniosek. Kapituła jednogłośnie (7 
głosów „za”) wyraziła pozytywną opinię w sprawie wniosku o nadanie pośmiertnie honorowego tytułu 
„Zasłużony dla Powiatu Ostrzeszowskiego” Edmundowi Geppertowi, po czym skierowała wniosek do Rady 
Powiatu o podjęcie na najbliższej sesji przedmiotowej uchwały. 

Edmund Geppert urodził się 5 września 1956 r. w Grabowie nad Prosną. Przez całe życie mieszkał 
w rodzinnym mieście. Był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Ostrzeszowie. W latach 1976-1990 pracował w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Grabowie 
nad Prosną i Kraszewicach zajmując stanowiska kierownicze. Był też członkiem zarządu spółdzielni. 
W latach 1981-1992 był kierownikiem kina „Prosna” w Grabowie nad Prosną. Następnie w latach 1995-
2002 prowadził własną działalność gospodarczą. W listopadzie 2002 roku został wybrany na stanowisko 
Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, funkcję tę piastował do grudnia 2010 roku. W latach 2014-
2015 pracował w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. 

Edmund Geppert był znanym społecznikiem, piastując przez lata wiele funkcji: 

- 1974-1982 oraz 1992-2005 – wiceprezes LKS Prosna Grabów; 

- 1980-1981 – przewodniczący KZ NSZZ Solidarność przy Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska 
w Grabowie nad Prosną; 

- 1984-1990 – radny Rady Narodowej; 

- 1984-1994 – ławnik Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie i Ostrowie Wlkp. 

- 2001-2006 był wiceprezesem Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych Razem 
w Ostrzeszowie. 

Ponadto w kadencji 1998-2002 pracował jako członek Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie. 

Jako człowiek, mieszkaniec i zwłaszcza burmistrz dążył do podniesienia poziomu jakości życia 
i aktywności mieszkańców m.in. w sferze kulturalnej, społecznej i wypoczynkowej. Był bardzo oddany 
w realizacji zadań na rzecz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, wspomnieć tu należy przede wszystkim 
jego szczególne zaangażowanie w dążeniu do budowy, jakże potrzebnej mieszkańcom miasta, drogi 
obwodowej. Przeprowadził rozbudowę oczyszczalni ścieków w Grabowie Wójtostwie oraz sieci 
kanalizacyjnej, co zapewniło polepszenie podstawowych warunków życia mieszkańców. Rozpoczął także 
proces gazyfikacji gminy. Był jednym z głównych inicjatorów budowy hali sportowej w mieście. Jego 
intencją było, aby hala sportowa jak najlepiej służyła uczniom, wszystkim miłośnikom sportu i całej 
społeczności, dlatego w dniu 12 października 2010 roku wmurował kamień węgielny pod jej budowę. 
Dzięki jego zaangażowaniu udało się odnowić budynki w Kuźnicy Bobrowskiej, Zawadach, Skrzynkach 
i stworzyć w kilku lokalizacjach place zabaw dla dzieci. Jego dewiza życiowa brzmiała: dobroć jest czymś 
bardzo prostym, być zawsze do dyspozycji innych, nigdy nie szukać siebie samego. 

 Edmundowi Geppertowi przyznano liczne odznaczenia i wyróżnienia, między innymi: 
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- Medal „Zasłużony dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną”; 

- Honorową Odznakę „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”; 

- Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”; 

- Medal „Za Zasługi dla Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych”; 

- Brązową Honorową Odznakę OZPN Kalisz; 

- Odznakę „Za Zasługi dla Rozwoju LZS Województwa Wielkopolskiego” 

- Odznaczenie WKKFiT za zasługi dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki woj. kaliskiego. 

Edmund Geppert otrzymał także odznaczenie diecezjalne – Pierścień św. Józefa. 

 Przewodniczący Rady Powiatu 

  

Tomasz Maciejewski 
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