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Naszym kochanym, najdroższym, często niedocenianym
mamom z okazji Dnia Matki, najserdeczniejsze życzenia szczęścia, długich lat w zdrowiu, wszelkiej pomyślności,
spełnienia najskrytszych marzeń, pogody ducha i optymizmu
w trudnych chwilach, zawsze wielkiego szacunku ze strony
dzieci składają:
				
				

Rada, Zarząd i pracownicy
Banku Spółdzielczego w Stegnie

REJONOWE ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH
Serię tegorocznych Rejonowych Zebrań Grup Członkowskich zakończyło spotkanie dla Grupy Członkowskiej
dla naszych udziałowców zamieszkałych w sołectwach Jantar, Jantar Leśniczówka, Junoszyno, Stegienka Osada,
Stegna. Odbyło się tradycyjnie już (chociaż zła to tradycja) przy bardzo niskiej frekwencji, która dla wszystkich
zebrań wyniosła – aż 9,52%. Organizowanie tych spotkań jest statutowym obowiązkiem władz samorządowych
każdego banku spółdzielczego. Mimo licznych głosów uznających taki sposób komunikowania się z udziałowcami
za anachroniczny w dobie nowoczesnych i szybkich środków przekazu informacji – prawo musi być przestrzegane.
Dokończenie na str. 2.
TAAAKA RYBA
Ostatnio mamy „urodzaj” na informacje o udziale naszego Banku
w sponsorowaniu różnego rodzaju działalności na rzecz lokalnej
społeczności. Tym razem trafiło się wędkarzom.
Na rozpoczęcie tegorocznego sezonu wędkarskiego, liczące
ponad 100 osób Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Stegnie,
zorganizowało 6 kwietnia zawody spławikowe o Puchar Prezesa
Banku Spółdzielczego w Stegnie.
W kategorii seniorów uczestniczyło 13 wędkarzy, a największą
ilość ryb złowił Wojciech Machniak – (4,660 kg.). W kategorii
juniorów uczestniczyło 8 zawodników, najlepszym okazał się
Kacper Drzymalski (3,420 kg.) Nagrody ufundował nasz Bank oraz
anonimowy sponsor należący do koła PZW.
				
Dokończenie na str. 3.
Na zdjęciu zdobywcy nagród: od lewej - Maciej Szczuka (juniorzy II m.) Jacek Rokita (seniorzy III m.),
Kacper Drzymalski (juniorzy I m.), Alan Bejnarowicz (juniorzy III m.), Wojciech Machniak (seniorzy I m.)

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI (skrót)
1-3. Formalności natury organizacyjnej.
4. Złożenie ślubowania przez Przedstawicieli.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 17.05.2013 r.
6. Wybór dwóch Komisji - skrutacyjno-mandatowej oraz wnioskowej.
7. Sprawozdanie Zarządu z wykonania zadań w 2013 r.
8. Stanowisko Rady Nadzorczej (RN) w sprawach: sprawozdań Zarządu i RN, wniosku
biegłego rewidenta w sprawie bilansu za rok 2013, wykonania uchwał i wniosków
z poprzedniego ZP, wniosków z Rejonowych Zebrań Grup Członkowskich, kierunków
działania na rok 2014, projektu podziału nadwyżki budżetowej, najwyższej sumy
zobowiązań Banku, udzielenia absolutorium członkom Zarządu i RN, wyników kontroli,
regulaminu działania RN.
9-10. Stwierdzenie prawomocności obrad oraz przedstawienie listy kandydatów do RN.
11-15. Dyskusja, głosowanie tajne na kandydatów do RN, podsumowanie dyskusji, przerwa,
po przerwie wznowienie obrad i ogłoszenie wyników wyborów do RN.
16. Podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i RN, sprawozdania
finansowego za 2013 rok, kierunków działania w 2014 roku, ustalenia najwyższej sumy
zobowiązań Banku, podziału nadwyżki budżetowej za rok 2013, udzielenia absolutorium
członkom Zarządu i RN, wniosków z ZP i ZGCz, procedury oceny kwalifikacji członków
Rady Nadzorczej.
17-18. Wybór Delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków
Spółdzielczych, podjęcie uchwały w sprawie nowego składu osobowego RN.
19-20. Wolne wnioski, zakończenie obrad.
„Rejonowe zebrania...”

dokończenie ze str. 1.

Argumentem za jest to, że jest to właściwie jedyna okazja do osobistego i publicznego przekazania
przedstawicielom bankowych władz swoich uwag przez każdego z naszych udziałowców – jeśli tylko tego
zechce. Argumentem przeciw jest to, że informacje o kondycji finansowej naszego Banku dostępne są nieustająco
w różnych formach. W tym celu utworzona została strona internetowa, wydawana jest gazetka, działają wyświetlacze
w poszczególnych placówkach.
Kto jest zainteresowany, wszelkie informacje ma na wyciągnięcie ręki.
Tegoroczne Zebrania Grup oprócz funkcji sprawozdawczej miały za zadanie wybrać delegatów na Zebranie
Przedstawicieli i kandydatów do władz samorządowych banku, ponieważ w tym roku, na Zebraniu Przedstawicieli
odbędą się wybory do Rady Nadzorczej, której kadencja właśnie w tym roku kończy się.
Termin Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się w sali konferencyjnej siedziby centrali naszego Banku,
ustalony został na dzień 9 maja, godz. 10.00. Również na to zebranie każdy z naszych udziałowców ma prawo
przybyć, zabrać głos, ale nie ma prawa uczestniczyć w głosowaniach.
O najważniejszych danych liczbowych świadczących o kondycji finansowej naszego Banku prosimy czytać
na następnej stronie.
CENY ZAKUPU/SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH
w IV kwartale 2013 r., obowiązujące od dnia 9.05.2014 r. do dnia udostępnienia
przez ARiMR danych za kolejny kwartał (cena w zł. za hektar).

Polska
Woj. pomorskie
Najwyższa
Najniższa

ogółem

26.953
30.088
37.933

kl. I, II, III a

33.672
38.065
45.903

kl. III b, IV

26.986
30.107
39.954

kl. V, VI

20.703
24.416
27.138

wielkopolskie

wielkopolskie

wielkopolskie

wielkopolskie

podkarpackie

podkarpackie

podkarpackie

lubelskie

18.382

21.266

18.524

14.495

FAKTY I LICZBY
Przedstawiamy Państwu wybrane z przygotowanego na Zebranie Przedstawicieli sprawozdania niektóre dane
liczbowe dotyczące działania i kondycji finansowej naszego Banku. Cały dokument liczy 35 stron wypełnionych
licznymi tabelami, wykresami i ich omówieniami. Osoby szczególnie zainteresowane danymi dotyczącymi
funkcjonowania naszego Banku zapraszamy do centrali, gdzie można się zawsze zapoznać z tym i poprzednimi
sprawozdaniami.
W minionym 2013 roku, Zarząd Banku odbył 26 posiedzeń, podjął 166 uchwał. Rada Nadzorcza (w 9 osobowym
składzie) odbyła 7 posiedzeń i podjęła 67 uchwał, prezydium Rady obradowało również 7 razy. Wszystkie decyzje
podejmowane przez te organy bankowej władzy samorządowej są protokołowane i przechowywane w archiwum.
Wnioski z Zebrań Grup Członkowskich oraz z Zebrania Przedstawicieli w łącznej liczbie 23, były omawiane,
analizowane, i jeśli nie było przeciwwskazań - kierowane do realizacji.
Fundusze własne na dzień 31.12.2013 r. osiągnęły kwotę 11.540 tys. zł (wzrost o 9,3%), współczynnik
wypłacalności – wyższy niż wymagane ustawowo 8% – wyniósł 12,42%.
Wartość funduszy własnych na koniec minionego roku, w przeliczeniu na 1 zł funduszu udziałowego wyniosła
5,73 (rok wcześniej – 5,29) co oznacza, że każdy udział o wartości 100 zł w majątku banku ma wartość 573 zł.
Zmniejszyła się liczba udziałowców o 22 osoby (stan na 31.12 2013 – 630), fundusz udziałowy wzrósł o 19 tys. zł
(do kwoty 2.013 tys. zł), przeciętny udział członkowski wzrósł o 135 zł (do kwoty 3.194 zł).
Podstawowy, całościowy miernik oceny banku to przyrost sumy bilansowej. Na koniec minionego roku była to
kwota 99.873 tys. zł, wyższa o 1,35% od tej z roku poprzedniego.
Zysk netto wypracowany przez bank w latach 2009 – 2013, w przeliczeniu na jednego pracownika kształtował
się następująco:

W roku
tys. zł.

2009
17

2010
26

2011
41

2012
28

2013
26

Wielkość depozytów (zmieniająca się w ciągu roku) osiągnęła na koniec grudnia 2013 kwotę 85.660 tys. zł (rok
wcześniej – 85.203), natomiast średnia roczna to 89.631 (rok wcześniej 85.745).
Depozyty ludności stanowią 69,9% ogółu depozytów.
Przeciętny stan środków na rachunkach bankowych przedstawia tabelka.

W roku
Terminowe
A’vista

2009
30.472
30.796

2010
30.436
30.759

2011
44.180
35.168

2012
43.840
41.905

2013
46.760
42.871

Stan zadłużenia kredytowego na koniec 2013 roku osiągnął poziom 74.573 tys. zł i był o 7,5% wyższy od
stanu na koniec roku 2012. Zadłużenie kredytowe wykazuje sukcesywny wzrost, najsilniejszy w grupie kredytów
rolniczych (50,9 % wszystkich kredytów). Kredyty zagrożone to 3,9% ogólnej kwoty kredytów.
Bieżące zestawienie przychodów, kosztów i zysku już kilkakrotnie prezentowane było w naszej gazetce w ciągu
roku, przedstawiamy tu wynik na koniec roku 2013. (w tys. zł).
W roku

Przychody
Koszty banku
Zysk brutto

2009
6.836
5.942
894

2010
7.207
5.993
1.214

2011
10.019
8.076
1.943

„Taaaka ryba ... ” Dokończenie ze str. 1.
Wręczanie nagród odbyło się w miejscu, gdzie zawodnicy
łowili, czyli przy ujściu Tugi, w okolicy Tujska. Wręczał
i gratulował sukcesów osobiście wiceprezes naszego Banku
p. Marek Pietrucin, który z racji reprezentowania sponsora, do
konkurencji nie przystąpił. Przyłączamy się również do gratulacji,
wszystkim życzymy wielu kolejnych sukcesów i osiągnięcia
kiedyś wyniku takiego jak na załączonym obrazku.

2012
10.062
8.722
1.340

2013
8.892
7.561
1.331

LOKATA SGB
WIOSNA 2014 Z NAGRODAMI
Oferta ważna do 27.06.2014
Minimalny wkład - 500 zł
Oprocentowanie:
2,20% - dla 3 mies.
2,70% - dla 6 mies.

NAJSERDECZNIEJSZE, IMIENINOWE ŻYCZENIA – pomyślności, zdrowia, sukcesów w sprawach
osobistych i zawodowych kierujemy do solenizantów, którymi są:
W maju
6. Filip, Jakub, Jan. 7. Gizela, Ludmiła. 8. Stanisław, Wiktor.
9. Bożydar, Grzegorz. 10. Antonina, Beatrycze. 11. Franciszek,
Ignacy, Miranda. 12. Dominik, Pankracy. 13. Robert, Serwacy.
14. Bonifacy, Maciej. 15. Izydor, Nadzieja, Zofia. 16. Andrzej,
Wieńczysław. 17. Sławomir, Weronika. 18. Aleksandra, Eryk,
Feliks. 19. Iwo, Iwona, Urban. 20. Bazyli, Bernard. 21. Wiktor,
Tymoteusz. 22. Helena, Julia, Ryta. 23. Jan, Michał. 24. Joanna,
Zuzanna. 25. Grzegorz, Magdalena. 26. Ewelina, Filip, Paulina.
27. Jan, Juliusz. 28. August, Jaromir, 29. Magdalena, Urszula.
30. Feliks, Ferdynand. 31. Aniela, Kamil, Petronela.
W czerwcu
1. Jakub, Konrad. 2. Erazm, Marianna. 3. Leszek, Tamara.
4. Franciszek, Karol. 5. Bonifacy, Waleria. 6. Laurenty, Norbert.
				

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Banku Spółdzielczego w Stegnie

Osoby zainteresowane informujemy, że najbliższy termin posiedzeń
Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie to 21 maja,
następny 4 i 18 czerwca 2014 r. w godz. 900-1500.

Wydaje Bank Spółdzielczy w Stegnie 82-103 Stegna, ul. Lipowa 8
tel: 55 246 90 90, 55 246 90 91
e-mail: sekretariat@bsstegna.pl strona www.bsstegna.pl
Informacje na podstawie danych od Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie aktualizowano dnia 6.05.2014 r.

Skład i druk:

Sztutowo, ul. Lipowa 8, tel./fax 55 247 84 83 www.wydawnictwomw.pl

