nr

119

Maj 2015

PAMIĘTAJMY, że 26 maja DZIEŃ MATKI
Najserdeczniejsze życzenia - długich lat w zdrowiu, wszelkiej pomyślności,
spełnienia najskrytszych marzeń, nieustającej pogody ducha i optymizmu
w trudnych chwilach, zawsze wielkiego szacunku ze strony dzieci – naszym
kochanym Mamom składają
				
					

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
Banku Spółdzielczego w Stegnie

PROSIMY, ZACHĘCAMY, NAMAWIAMY ...
... abyście Państwo poszli na wybory, w żadnym wypadku nie pozostali w domu, lekceważąc ten
najważniejszy akt, jakim jest prawo wyboru prezydenta Rzeczpospolitej.
Życzymy Państwu przemyślanej, rozsądnej decyzji i mądrego wyboru najlepszego kandydata.

ILU NAS, ILE MAMY?
W poprzednim numerze Gazetki podaliśmy Państwu do wiadomości, wybrane ze sprawozdania Zarządu,
najważniejsze liczby, świadczące o kondycji finansowej naszego Banku.
Poniżej podajemy informację na temat liczby i usytuowania w obszarze działania Banku naszych udziałowców,
oraz kolejne kilka liczb dotyczących działalności gospodarczo-finansowej Banku.
***
Według stanu na 31 grudnia 2014 r. liczba udziałowców naszego Banku Spółdzielczego wynosiła 617
i w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 13 osób. Z powodu wypowiedzenia skreślono 17 osób,
z powodu śmierci 2, ale też przyjęto 6 nowych osób.
W podziale na poszczególne miejscowości trzech gmin na Mierzei, objętych działaniem naszego Banku,
najliczniejsze grupy, obejmujące prawie połowę liczby udziałowców to rejony:
Stegna – 103, Sztutowo – 75, Krynica Morska – 40, Rybina – 31.
Pozostali, w podziale na grupy:
30 – 21 udziałowców: Jantar, Kąty Rybackie, Łaszka, Stobiec.
20 – 11 udziałowców: Bronowo, Drewnica, Groszkowo, Izbiska, Kobyla Kępa, Mikoszewo, Płonina, Stegienka,
Świerznica, Tujsk, Żuławki.
10 – 6 udziałowców: Chorążówka, Dworek, Junoszyno, Przemysław.
5 – 2 udziałowców: Chełmek, Głobica, Grochowo, Jantar Leśniczówka, Niedźwiedzica, Nowotna,
Stegienka Osada.
W grupie 48 udziałowców z bardziej odległych miejscowości wymienić należy:
Nowy Dwór Gd. – 9. Gdańsk – 6. Elbląg – 4 oraz liczące 29 osób grono udziałowców pojedyńczo usytuowanych
w kraju (np. w Białymstoku, Bydgoszczy, Warszawie, Toruniu i wielu mniejszych miejscowościach).

STAN FUNDUSZY WŁASNYCH na koniec 2014 roku (w tys. zł).
Fundusz
udziałowy
Fundusz
zasobowy
Fundusz og.
ryzyka
Wsp.
wypłacalności

31.12.2013

31.12.2014

2014/2013

2.013

2.026

100,65%

8.860

9.765

110,21%

473

513

108,46%

12,42

12,30

Stan funduszu udziałowego na koniec 2014 roku to kwota 2.025.540,45 zł, w porównaniu z rokiem poprzednim,
większa o 13.036,16 zł.
Wartość funduszy własnych w przeliczeniu na 1 zł funduszu udziałowego wg stanu na dzień 31.12.2014 wynosi
8,46 zł (rok wcześniej – 5,73). Oznacza to, że każdy z udziałowców, posiadając jeden udział wartości 100 zł,
jest posiadaczem części majątku Banku o wartości 846 zł.
Przyrost sumy bilansowej jest podstawowym, całościowym miernikiem oceny banku.
Poniżej przedstawiamy w tabelce podstawowe dane ekonomiczne naszego Banku (w tys. zł).

Suma bilansowa
Fundusze własne
Kredyty
Depozyty
Lokaty międzybankowe
Zysk brutto
Zysk netto

2010

2011

2012

2013

79 931
8 029
59 928
69 174
12 600
1 214
956

99 335
9 040
64 803
86 973
26 900
1 943
1 564

98 542
10 558
69 378
85 203
20 918
1 340
1 052

99 873
11 540
74 573
85 660
17 789
1 331
1 045

2014
106 167
12 087
82 172
90 266
14 390
1 718
1 374

WYPŁATA Z RACHUNKU PO ŚMIERCI POSIADACZA RACHUNKU
W numerze 116 naszej Gazetki pisaliśmy na temat dyspozycji wkładem na wypadek śmierci posiadacza rachunku,
dziś informacja o wypłacie z rachunku, po śmierci jego posiadacza.
1. Bank dokonuje wypłaty kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu zmarłego posiadacza rachunku - osobie,
która przedłoży oryginalne rachunki stwierdzające wysokość poniesionych kosztów oraz odpis skrócony aktu
zgonu posiadacza rachunku.
2. Koszty pogrzebu zwraca się w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu, zgodnie ze
zwyczajami przyjętymi w środowisku zmarłego posiadacza rachunku.
3. Do kosztów pogrzebu zalicza się m.in. koszt: nekrologów, ubrania, trumny, wieńców, posługi religijnej,
karawanu, zakupienia miejsca na cmentarzu i nagrobka.
4. Wypłata z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu ma pierwszeństwo przed wypłatami z tytułu dyspozycji wkładem
na wypadek śmierci lub spadkobrania i nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
5. Z rachunków wspólnych nie dokonuje się wypłat kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu współposiadacza
rachunku.
6. Bank dokonuje wypłaty (zwrotu) kwoty równej wpłatom na rachunek dokonanym przez organ wypłacający
świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie
przysługiwały za okres po śmierci posiadacza, wskazanej we wniosku organu wypłacającego to świadczenie,
skierowanym do banku wraz z podaniem numeru rachunku, na który dokonano wpłat.
7. Na podstawie przedłożonych dokumentów bank prowadzący rachunek i inne rachunki oszczędnościowe objęte
dyspozycją, realizuje dyspozycję wkładem na wypadek śmierci do wysokości kwoty, która nie może przekroczyć sumy 20-krotnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród
z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza.
8. Wypłata z tytułu spadkobrania następuje do rąk spadkobierców, po przedłożeniu ważnego dokumentu
stwierdzającego tożsamość każdego spadkobiercy, a ponadto:

1) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz:
a) zgodnej dyspozycji wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych przez posiadacza rachunku,
złożonej przez wszystkich spadkobierców, albo
b) umowy cywilnoprawnej o dziale spadku pomiędzy spadkobiercami, lub
2) zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza oraz:
a) zgodnej dyspozycji wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych przez posiadacza rachunku,
złożonej przez wszystkich spadkobierców, albo
b) umowy cywilnoprawnej o dziale spadku pomiędzy spadkobiercami, lub
3) prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego dział spadku.
9. Małoletniego spadkobiercę reprezentuje jego przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
10. Na żądanie spadkobiercy placówka banku wydaje zaświadczenie o wysokości dokonanej wypłaty z tytułu
spadkobrania.
PROSIMY – PRZEJRZYJ STARE FOTOGRAFIE
Nadal poszukujemy fotografii zasłużonych dla naszego Banku działaczy samorządu bankowego. Ponawiamy
apel zamieszczony w poprzednim numerze Gazetki - prosimy o przeszukanie zbiorów rodzinnych fotografii
i udostępnienie zdjęć wymienionych poniżej osób. W nawiasie podane są lata ich działalności.
Czesław Kaczmarek (1948-1956), Tadeusz Staniszewski (1956-1963), Jan Bednarski (1975-1979),
Józef Panasiuk (1948-1950), Aleksander Zin (1950-1952), Józef Biały (1952-1956), Paweł Urban (1956-1962).
Najbardziej pożądane są zdjęcia portretowe, typu legitymacyjnego, mogą też być grupowe, ale z możliwie
dużym zbliżeniem twarzy tej osoby.
Zdjęcia po zeskanowaniu zostaną zwrócone, natomiast wizerunki tych osób umieszczone zostaną na tablicy
pamiątkowej (tableau), która odpowiednio opisana, umieszczona zostanie w siedzibie centrali Banku w sali
operacyjnej.
Oryginały zdjęć – podpisane nazwiskiem osoby, która jest na zdjęciu – prosimy przekazać do najbliższej
placówki naszego Banku. Na kopercie prosimy podać nazwisko i adres, lub numer telefonu do osoby, która jest
właścicielem dostarczonego zdjęcia.

Spółdzielnia Socjalna „PARTNER” w Stegnie, ul. Gdańska 2
tel. (55) 272 66 89 lub 604 640 580
			
świadczy następujące usługi:
pralnia wodna – Stegna, Gdańska 2. Pranie ponad 40 kg – transport gratis.
usługi opiekuńcze – zgłoszenia poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
usługi stolarskie – wstępne uzgodnienia telefonicznie.
***

Spółdzielnia Socjalna „STEGNA SERWIS” w Stegnie, ul. Gdańska 7
Założyciele:
Gmina Stegna i Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „DAR” w Jantarze
oferuje usługi porządkowe, kompleksowe utrzymanie czystości placów i terenów zielonych,
usługi remontowo-budowlane, roboty malarskie, koszenie trawników i rowów, transport
(ciągnik z przyczepą) - także odpadów (posiadamy zezwolenie), układanie kostki brukowej,
nietypowe prace remontowe według zamówienia klienta.
KONTAKT:
biuro@stegnaserwis.pl tel. 536 235 943
nasza strona: www.stegnaserwis.org

Kredyt sezonowy
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COŚ NOWEGO!

DYNAMICZNA LOKATA OSZCZĘDNOŚCIOWA

„PlejadaPlus”
Miesiąc Oprocentowanie w miesiącu
1
0,80%
2
1,00%
3
1,20%
4
1,40%
5
1,60%
6
1,80%
7
2,00%
8
2,20%
9
2,40%
10
2,60%
11
3,00%
12
3,50%

NASZA KOLEJNA OFERTA
Lokata SGB – WIOSNA 2015
Oferta aktualna do 26.06.2015 r.
Minimalny wkład – 500,00 zł
Oprocentowanie
3 miesięczne: 1,50%,
6 miesięczne: 1,80%

Zapraszamy do naszych placówek!

Życzenia imieninowe

Najserdeczniejsze życzenia imieninowe – wszelkiej pomyślności, licznych sukcesów w sprawach osobistych
i zawodowych, zdrowia i zawsze dobrego samopoczucia kierujemy do solenizantów, którymi są:
W maju
4. Florian, Monika. 5. Irena, Waldemar. 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. Mikołaj, Piotr.
20. Bazyli, Bernard. 21. Wiktor, Tymoteusz. 22. Helena, Julia, Ryta.
23. Iwona, 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.
7. Robert, Wiesław. 8. Medard, Seweryn. 9. Felicjan, Pelagia.
		
			

Zgubiłeś kartę, zgłoś!

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
Banku Spółdzielczego w Stegnie

Osoby zainteresowane informujemy, że najbliższy termin posiedzeń
Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie to 13 i 27 maja,

następne 10 i 24 czerwca 2015 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 5.05.2015 r.

Skład i druk:

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

