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JESZCZE COŚ Z ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI
Efektem końcowym tegorocznego ZP było wpisanie do protokołu wniosków zgłoszonych przez delegatów
podczas obrad. Poniżej lista wniosków w skróconym brzmieniu.
- Skierować do naszego banku zrzeszającego wniosek o uchylenie przepisu zakazującego członkom rodzin
pracowników banku i Rady Nadzorczej uczestniczenia w loteriach promocyjnych SGB.
- Przewidziane porządkiem obrad ZP przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli powinno być
poprzedzone jego odczytaniem w pełnym brzmieniu, ze szczególnie starannym przedstawieniem przebiegu
dyskusji i zgłoszonych do protokołu wniosków.
dokończenie na str. 2
PODZIĘKOWANIA
W ostatnim tygodniu czerwca kierownictwo służbowe
naszego Banku zostało zaskoczone odwiedzinami licznej
grupy przyszłych udziałowców, którzy będąc w wieku
przedszkolnym już teraz przyzwyczajają się do bywania
w Banku i do kontaktów z jego kierownictwem. W przyszłości
– jak znalazł, kiedy przyjdzie starać się o poważny kredyt . Od
czegoś trzeba zacząć, więc przyszli całą liczną gromadą, aby
podziękować za życzliwe sponsorowanie organizowanych
w przedszkolu imprez z okazji Dnia Dziecka czy też święta
wszystkich mam. Wiceprezesowi wręczony został wykonany
przez przedszkolaków tekst podziękowania, a w rewanżu,
goście zostali poczęstowani słodyczami.
***
Za życzliwe traktowanie potrzeb gminnej biblioteki, jej
kierownictwo również składa podziękowanie za wsparcie
finansowe organizacji obchodów Dnia Matki. Oto one:
„Gminna Biblioteka Publiczna w Stegnie dziękuje Prezesowi
i Zarządowi Banku Spółdzielczego w Stegnie za dofinansowanie
obchodu Dnia Matki. Było to bardzo udane spotkanie.
Dziękujemy za kwiaty i znakomity tort, które dzięki Państwa
życzliwości uświetniły ten wieczór. Serdecznie dziękujemy!”
NAGRODY Z LOKATY
Z ubiegłorocznej oferty pod nazwą LOKATA SGB-2014 z nagrodami skorzystał
między innymi mieszkaniec Marzęcina, do którego los się uśmiechnął, bo wygrał
główną z fundowanych przez nasz Bank nagród - skuter. W ostatnim tygodniu
czerwca pracownica naszego Banku, pani Małgorzata Milanowska wręczyła mu
dokumenty oraz kluczyki. W pierwszą podróż nowy posiadacz skutera zabrał swoją
wnuczkę, która – sądząc na podstawie zdjęcia – bardzo ucieszyła się z tej wygranej.
Pozostałe nagrody z tej edycji lokaty (walizki szt. 2 i radioodtwarzacze szt. 3)
również trafiły w wyniku losowania do naszych klientów.

JESZCZE COŚ Z ZEBRANIA ... dokończenie
- Zebranie Przedstawicieli wnioskuje, aby udziały członkowskie zostały oprocentowane za miniony rok
według wskaźnika 3%.
- Wobec sygnalizowanych zastrzeżeń, przeanalizować poprawność reprezentacji udziałowców z poszczególnych sołectw w składzie delegatów oraz w składzie Rady Nadzorczej.
- Należy zrezygnować z zamiaru przeniesienia siedziby punktu kasowego w Mikoszewie do nowej,
jeszcze nieustalonej siedziby, oszczędzając w ten sposób na kosztach. Konieczne jest natomiast
zwiększenie w tej placówce liczby dni obsługi klientów do trzech w tygodniu.
- Podjąć intensywne działania na rzecz zwiększenia liczby udziałowców oraz zwykłych klientów.
- Podnieść rangę punktów kasowych w Drewnicy i Mikoszewie zmieniając ich nazwę na Filie.
- Kredytobiorców nowych, nieznanych, spoza terenu działania naszego Banku, szczególnie starannie
badać pod względem zdolności kredytowej.
- Zainicjować w szkołach, na obszarze działalności naszego Banku, zajęcia na temat elementarnej wiedzy
o bankowości i spółdzielczości. Zaproponowano, aby poprowadziła to p. Halina Jankowska.
SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
Koniec roku szkolnego sprawia, że zebrane przez uczniów w SKO oszczędności zostają wypłacone,
bo dość często przeznaczone były na wakacyjne wydatki. Już we wrześniu rozpocznie się – jak co roku
- odbudowa stanu posiadania uszczuplonych teraz kont.
Ze sprawozdań przekazanych przez poszczególnych opiekunów SKO wynika, że łączna kwota
zgromadzona przez uczniów czterech szkół wynosiła na zakończenie roku szkolnego 61.256,70 zł.
Statystycznie rzecz biorąc, każdy z uczestniczących w akcji 401 uczniów, uskładał na swym koncie
nieco ponad 150 zł.
Na ten wynik złożyły się, w poszczególnych szkołach, oszczędności różnej liczby uczniów:
w Marzęcinie - 103, w Stegnie - 107, w Sztutowie - 103, w Tujsku - 88.
Bardzo aktywni są uczniowie klas najmłodszych, ale zainteresowanie oszczędzaniem w SKO wykazują
także uczniowie klas starszych. Najbardziej rozważni potrafili przez cały rok szkolny uzbierać całkiem
sporą kwotę, którą przeznaczyli na wakacyjne wydatki.
Zarząd naszego Banku, aby zachęcić młodzież do większej aktywności w akcji oszczędzania przekazał
dla każdej ze szkół, gdzie działa SKO, kwotę 500 zł z przeznaczeniem na skromne upominki dla jej
uczestników. Wszystkim uczniom, a także nauczycielom, życzymy udanych wakacji.
CO Z DYWIDENDĄ?
Jak co roku, po decyzji Zebrania Przedstawicieli w sprawie dywidendy,
pojawia się prośba do udziałowców o zadysponowanie należną im kwotą.
Przypominamy: dywidenda za miniony rok została naliczona według wskaźnika
3%, a udziałowcy powinni teraz zadecydować czy podejmą należną im kwotę,
czy też zechcą należność tę pozostawić w banku w postaci kolejnego udziału
(po ewentualnym uzupełnieniu do jego pełnej wartości – 100 zł ).
Dla dobra naszego Banku wskazane jest, aby te pieniądze nie zostały
wypłacone, tylko – na mocy indywidualnej decyzji każdego z udziałowców
– pozostały w Banku i zasiliły fundusz udziałowy.
W minionym roku z kwoty naliczonej dywidendy (również według wskaźnika 3%) w wysokości 48.624 zł.
wypłacono tylko 19.021 zł , co oznacza, że 61% naliczonej dywidendy udziałowcy zdecydowali się pozostawić
w Banku.
Formalność tę można załatwić w każdej naszej placówce. Bardzo prosimy o podejmowanie decyzji już
teraz, nie odkładajmy załatwienia tej prostej sprawy na ostatnią chwilę. Ułatwimy w ten sposób pracę paniom
w księgowości, które pod koniec roku mają szczególnie dużo zajęć.
Ze swej strony obiecujemy, że będziemy o tym przypominać w kolejnych numerach Gazetki.

NA PODDASZU
Bez zbytecznego rozgłosu, nieznacznie tylko utrudniając życie pracownikom, przebiegały prace
remontowo-budowlane na poddaszu budynku centrali naszego Banku. W ich rezultacie powstała z tyłu
budynku nowa klatka schodowa, a olbrzymia przestrzeń, która dwa lata temu powstała po zmianie dachu
na dwuspadowy, została przystosowana do jej użytkowania. Powstały rozległe pomieszczenia, w których
znalazły wygodne miejsca do pracy nasze panie z działu księgowości, swój pokój i stanowisko pracy
otrzymał też informatyk.

BANKOWOŚĆ DLA NAJMŁODSZYCH ...

... to nazwa projektu, którego efektem jest aplikacja przewidziana do instalacji na urządzeniach
mobilnych z systemem operacyjnym Android, adresowana do dzieci i młodzieży dysponującej
smartfonami lub tabletami. To – mówiąc w skrócie – elektroniczna skarbonka, w której przychylna
wszystkim elektronicznym nowościom młodzież, może przechowywać swoje oszczędności, sprawdzać
stan konta, wysyłać prośbę o doładowanie telefonu, a nawet zdobywać nagrody, jeśli spełnione będą
określone wymogi konkursowe.
Aplikacja będzie udostępniana nieodpłatnie przez wszystkie banki spółdzielcze pod nazwą NOVUM-13.
Możliwe jest też umieszczenie aplikacji w Google Play przez miejscowy bank, pod własną, wyróżniającą
go nazwą, co nie zmienia zasad jej funkcjonowania. Usługa prowadzona będzie przez bank w ramach
rachunku rodzica (lub opiekuna) korzystającego z Internet Bankingu.
O szczegółach tej oferty poinformujemy po dniu 1 sierpnia, kiedy to planowane jest uruchomienie
systemu w naszym Banku i udostępnienie aplikacji.
Osoby zainteresowane, spełniające wymagania (smartfon lub tablet i Internet Banking) zapraszamy
w sierpniu po szczegółowe informacje.
SPRAWDŹ ....
... termin ważności swojego dowodu osobistego i karty bankomatowej.
Może się okazać, że za chwilę będzie już po terminie, a to oznacza
duże kłopoty w najmniej odpowiednim momencie.
OFERTA SPECJALNA! BEZPŁATNIE WYDAJEMY KARTY PŁATNICZE
Wszystkie rodzaje kart MasterCard – typu „zbliżeniowego”
Dla klientów indywidualnych - karty MasterCard PayPass - promocja trwa do 31 sierpnia.
Dla klientów firmowych - karty MasterCard Business PayPass – promocja do 31 grudnia.
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Życzenia imieninowe
Moc najserdeczniejszych życzeń z okazji imienin – wszelkiej pomyślności, zdrowia, niezmiennie dobrego
samopoczucia, licznych sukcesów w sprawach osobistych i zawodowych kierujemy do solenizantów,
którymi są:

			

W lipcu

6. Dominika, Łucja,Teresa. 7. Cyryla, Estera, Metody. 8. Edgar, Elżbieta,
Prokop. 9. Hieronim, Weronika. 10. Amelia, Filip, January.
11. Benedykt, Kalina, Olga, 12. Bonifacy, Brunon, 13. Ernest, Małgorzata.
14. Bonawentura, Marcelina. 15. Henryk, Włodzimierz. 16. Benedykt,
Magdalena. 17. Aneta, Bogdan, 18. Kamil, Szymon. 19. Marcin, Wincenty.
20. Czesław, Małgorzata. 21. Andrzej, Daniel. 22. Magdalena, Maria.
23. Apolinary, Bogna. 24. Kinga, Krystyna. 25. Jakub, Krzysztof. 26. Anna,
Mirosława. 27. Julia, Natalia. 28. Inocenty, Wiktor. 29. Olaf, Marta.
30. Julita, Ludmiła. 31. Helena, Ignacy.
			

W sierpniu

1. Justyna, Piotr. 2. Gustaw, Karina. 3. August, Lidia, Nikodem. 4. Dominik,
Jan, Protazy. 5. Maria, Stanisław. 6. Jakub, Stefan. 7. Dorota, Kajetan.
8. Cyprian, Dominik, Eryk. 9. Edyta, Roman. 10. Bogdan, Borys,
Wawrzyniec.

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 22 lipca,

następne 5 i 15 sierpnia 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 3.07.2015 r.

Skład i druk:

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

