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WITAJ SZKOŁO, WITAJCIE UCZNIOWIE
Dla jednych bardziej, dla innych trochę mniej udane wakacje już się skończyły i wszyscy znów wracają
do szkolnych sal. W tym roku uczniowska społeczność powiększyła się o nową kategorię wiekową – o
sześciolatki. Jak każda poważniejsza zmiana w życiu społeczeństwa, ta decyzja spowodowała spore
zróżnicowanie poglądów. Nie nam się na ten temat wypowiadać.
W nowym roku wszystkim uczniom, a przede wszystkim
tym najmłodszym, życzymy aby im się w szkole
wiodło dobrze, aby czas spędzony w szkole sprawiał im
przyjemność i przynosił pożytek, żeby nigdy nie stawał
się przykrym obowiązkiem. I żeby nie musieli nosić do
szkoły wyposażenia podobnego do zasobnika życiowego
kosmonauty, jak ten młodzian na obrazku.
Kadrze nauczycielskiej życzymy, aby im nigdy nie
zabrakło cierpliwości i wyrozumiałości, zaangażowania
w działaniu na rzecz wychowania kolejnych roczników
młodego pokolenia.
Nauczycielom i uczniom – wszystkiego najlepszego!!!
NOWE DOWODY, NOWE KŁOPOTY
Nowy wzór dowodów osobistych obowiązuje od 1 marca 2015 roku. Na dokumencie nie widnieją już
informacje dotyczące adresu zamieszkania, nie ma danych biometrycznych, takich jak wzrost i kolor
oczu. Z nowych dowodów osobistych zniknął także wzór podpisu posiadacza dokumentu.
Lepiej niż w poprzedniej wersji zabezpieczony jest dokument przed próbami fałszowania, ale może to
powodować wzmożone kradzieże dowodów.
Oprócz problemów dotyczących identyfikacji fałszywych dowodów, bankowcy natrafią na utrudnienie
związane z prawidłową identyfikacją wizerunku osoby posługującej się dowodem. Wynika to z braku
informacji o kolorze oczu, czy wzroście. W procesie weryfikacji bankowcy nie będą mogli też kierować
się podpisem okaziciela dowodu, bo tego podpisu również nie ma. Usunięte zostały wszystkie elementy
ułatwiające identyfikację. Poprzednie wzory dowodów znacznie lepiej ograniczały ryzyko posługiwania
się dokumentem przez osoby niepowołane. Brak wspomnianych danych może przyczynić się do
zwiększenia liczby wyłudzonych kredytów, generuje też dla banków zwiększone ryzyko prawne. Nie
ma jednoznacznego wskazania, kiedy oświadczenie klienta o miejscu zamieszkania należy uznać za
wiarygodne, a kiedy trzeba żądać dokumentu dodatkowo ten fakt potwierdzającego. Banki, ze względu
na konieczność dostosowania procedur do nowych wzorów dowodów osobistych mogą wymagać od
klientów potwierdzenia adresu zameldowania lub tożsamości. Problemu nie ma, gdy mamy relacje
pomiędzy stałym klientem a obsługą w małym, lokalnym banku. Problem jest, gdy wybierzemy się do
dużego banku komercyjnego i jesteśmy tam całkowicie anonimowym klientem.
Na wszelki wypadek należy więc mieć przy sobie chociaż jeden dodatkowy dokument (zawierający
PESEL), pomocny przy identyfikacji, taki jak np. rachunek za energię elektryczną, czy prawo jazdy.
I nie należy mieć pretensji do osoby obsługującej nas. To nie bankowcy opracowali nowy wzór dowodu
osobistego. Ale to pracownicy banku odpowiadają za identyfikację osoby i poprawne zawarcie umowy.

CENY ZAKUPU/SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH (tabela skrócona)
w II kwartale 2015 r. Obowiązują w czynnościach urzędowych od 15.09.2015 r. (cena w zł/ha).
Pochyłą czcionką zaznaczono spadek cen w porównaniu z tabelą na I kw. 2015 r.

Polska
Woj. pomorskie
Najwyższa

ogółem

kl. I, II, III a

kl. III b, IV

kl. V, VI

37.330
36.471
51.694

52.604
52.604
66.737

36.941
36.941
52.089

29.525
29.525
35.327

Kujawsko-pom.

20.871

Najniższa

Podkarpackie

Opolskie

24.829

Podkarpackie

Wielkopolskie

20.636

Podkarpackie

Wielkopolskie

15.560

Świętokrzyskie

Dla ułatwienia porównania, jak zmieniają się ceny, poniżej zamieszczamy poprzednią, skróconą
tabelę - na I kwartał 2015 r. (była publikowana w numerze 120 naszej Gazetki).
		

Pochyłą czcionką zaznaczono spadek cen w porównaniu z tabelą na IV kw. 2014.

Polska
Woj. pomorskie
Najwyższa
Najniższa

ogółem

kl. I, II, IIIa

kl. IIIb, IV

kl. V, VI

36.203
35.494
49.618

48.770
51.725
65.926

36.898
35.868
49.227

25.756
27.797
34.545

Kujawsko-pom.

20.850

Podkarpackie

Opolskie

25.333

Podkarpackie

Kujawsko-pom.

20.856

Podkarpackie

Kujawsko-pom.

15.980

Świętokrzyskie

PO CO I KOMU TO POTRZEBNE
Informacje o średnich cenach gruntów ornych są wykorzystywane przez banki w procesie udzielania
kredytów z następujących linii:
- kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej
i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów (symbol nIP),
- kredyty na zakup użytków rolnych (symbol nKZ),
- kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku
życia (symbol nMR),
- kredyty na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa
rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U.
Nr 64, poz. 592), (symbol nGR),
- kredyty na realizację inwestycji w ramach “Branżowego programu mleczarstwa” (symbol nBR15),
- kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału (symbol CSK).
Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując
że: grunty dobre – grunty klas I, II, III a; grunty średnie – grunty klas III b, IV; grunty słabe – grunty
klasV, VI; łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych; łąki oraz pastwiska klasy III
i IV zalicza się do gruntów średnich; łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.
DLACZEGO NADZWYCZAJNE ZEBRANIE GRUP CZŁONKOWSKICH
W związku z uczestnictwem Banku Spółdzielczego w Stegnie w Systemie Ochrony Instytucjonalnej
(Bank zrzeszający i wszystkie banki spółdzielcze wchodzące w skład Zrzeszenia zobowiązane są na
podstawie przepisów wydanych przez Parlament Europejski do utworzenia instytucji w formie spółdzielni,

która będzie zwiększała bezpieczeństwo funkcjonowania banków spółdzielczych zrzeszonych w SGB
S.A.), konieczne jest zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli, w celu podjęcia wiążących
uchwał.
Zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu Banku, Zebranie Grupy Członkowskiej (ZGCz) rozpatruje sprawy, które
mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, zgłasza swoje wnioski i opinie
w tych sprawach.
Zebranie wszystkich grup członkowskich zwołane zostało na dzień 15 września, a Nadzwyczajne
Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w dniu 7 października.
Porządek obrad ZGCz: 1.- Otwarcie i przedstawienie celu zebrania. 2.- Wybór przewodniczącego
i sekretarza obrad. 3.- Uchwalenie porządku i regulaminu obrad. 4.- Informacja dotycząca uczestnictwa
Banku Spółdzielczego w Stegnie w systemie ochrony instytucjonalnej oraz w sprawie utworzenia
spółdzielni zarządzającej systemem ochrony instytucjonalnej. 5.- Omówienie projektu uchwał na
najbliższe Zebranie Przedstawicieli. 6.- Dyskusja. 7.- Wolne wnioski. 8.- Zamknięcie obrad.
O TE SPRAWY CZĘSTO PYTACIE PAŃSTWO ...
Kwota na r-ku bankowym, wolna od zajęcia na podstawie tytułu wykonawczego,
sądowego i administracyjnego w lipcu 2015 r.
1. to wysokość trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku – patrz poz. 4).
2. Wynagrodzenie minimalne brutto (obowiązuje od 1.01.2015 r.)
3. Kwota zasiłku pogrzebowego (obowiązuje od 1.03.2011 r.)
4.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,
bez wypłaty nagród z zysku, w lipcu 2015 r.

Realizowana w m-cu lipcu 2015 r. kwota zapisu na wypadek śmierci
5. dwudziestokrotne przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw – patrz
poz. 4.

12.280,14 zł
1.750,00 zł
(1.286,16 zł netto)
4.000,00 zł
4.093,38 zł
81.867,60 zł

Wyjaśnienie: kwoty w pozycjach 1 i 5. ulegają zmianie co miesiąc. Ich wysokość zależy od wskaźnika
podawanego przez Główny Urząd Statystyczny (w naszej tabelce – poz. 4) i obowiązuje do czasu
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym GUS kolejnej zmiany.
PRZYPOMINAMY, RADZIMY
Wciąż jeszcze 52% ogólnej kwoty dywidendy czeka na indywidualne dyspozycje 370 osób.
Przypominamy, że należy jak najszybciej
podjąć decyzję, jak ma być zadysponowana
kwota należnej dywidendy.
Radzimy, aby podjąć decyzję o pozostawieniu jej jako kolejny udział,
co będzie świadectwem dbałości udziałowca
o kondycję finansową naszego banku.
Zapraszamy do naszych placówek.

NASZA NOWA OFERTA:
LOKATA SGB LATO- 2015 Z NAGRODAMI
Oferta aktualna do dnia 9 października 2015 r.
Minimalny wkład – 500 zł
Oprocentowanie lokat:
3 miesięczna-1,4%
6 miesięczna-1,7%
NAGRODA GŁÓWNA
– samochód Ford Focus.
Pozostałe nagrody:
Skuter marki Romet 727,
Play Station,
zestaw śniadaniowy
– toster i czajnik,
grill, leżak.

Kredyt Jesienny

9,5%
1,5%
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Życzenia imieninowe

Najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin – wszelkiej pomyślności, zdrowia, zawsze dobrego samopoczucia,
licznych sukcesów w sprawach zawodowych i osobistych kierujemy do solenizantów, którymi są :

We wrześniu
7. Marek, Regina, Ryszard. 8. Adrian, Maria, Radosław.
9. Piotr, Sergiusz. 10. Aldona, Łukasz, Mikołaj. 11. Feliks,
Jacek. 12. Maria, Piotr. 13. Eugenia, Filip. 14. Bernard,
Cyprian, Roksana. 15. Albin, Maria, Nikodem. 16. Edyta,
Kamila, Wiktor. 17. Franciszek, Justyna. 18. Irma, Józef,
Stefania. 19. Konstancja, Teodor. 20. Eustachy, Irena.
21. Jonasz, Mateusz. 22. Maurycy, Tomasz. 23. Bogusław,
Tekla. 24. Gerard, Teodor. 25. Aurelia, Władysław.
26. Cyprian, Euzebiusz, Justyna. 27. Amadeusz, Damian.
28. Marek, Wacław. 29. Michał, Rafał, Gabriel.
30. Grzegorz, Hieronim, Wiktor.
W październiku
1. Danuta, Sergiusz. 2. Dionizy, Teofil. 3. Gerard, Teresa.
4. Edwin, Rozalia. 5. Apolinary, Igor. 6. Artur, Fryderyka.
7. Marek, Mirella. 8. Brygida, Pelagia, 9. Bogdan, Wincenty.

Zgubiłeś kartę, zgłoś!

Osoby zainteresowane informujemy, że najbliższy termin posiedzeń
Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie to 16 i 30 września,
następne 14 i 28 października 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 14.08.2015 r.

Skład i druk:

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

