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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, popularnie zwanego
Dniem Nauczyciela, moc najserdeczniejszych życzeń kierujemy
do wszystkich pracowników oświaty, a w szczególności
do nauczycieli. Wszelkiej pomyślności, licznych sukcesów,
satysfakcji z wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu.
Niech Wasz trud i zaangażowanie przynoszą jak najlepsze rezultaty.
Niech uczniowie zachowają Was w pamięci jako tych, którzy nie tylko nauczali, ale także mozolnie
kształtowali charaktery, pomagali pomyślnie wejść na trudną drogę życiowej samodzielności.
Wszystkiego najlepszego życzą władze samorządowe i pracownicy Banku Spółdzielczego w Stegnie.
NASZ BANK NA DOŻYNKACH GMINY STEGNA
W drugą niedzielę września, w Rybinie, odbyły się dożynki gminy
Stegna. O ich przebiegu w części oficjalnej i licznych atrakcjach w części
rozrywkowej można było dowiedzieć się z lokalnej prasy i wpisów na portalach
internetowych, więc nie będziemy tutaj powtarzać starych wiadomości.
Wspomnimy tylko, że wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi
nowodworski starosta i jego zastępczyni, prezes naszego Banku, komendant
powiatowy Policji, a także dwaj wójtowie gminy Stegna z poprzednich
kadencji. Gospodarzem tej uroczystości była wójt gminy Stegna – pani Ewa
Dąbska, której towarzyszył jej zastępca – Tomasz Gajewski. Wśród licznych
stoisk wystawionych przez sołectwa oraz różne instytucje i firmy, znajdowało
się, oczywiście, stoisko promocyjne Banku Spółdzielczego w Stegnie.
Nasi pracownicy rozdawali różne gadżety reklamowe, ulotki informacyjne,
sporo osób pytało o usługi i oferty – zarówno o kredytowe jak i o lokaty.
Prezes naszego Banku został zaproszony do uczestnictwa w trzyosobowej
komisji oceniającej stoiska dożynkowe. W tej konkurencji pierwsze miejsce
przyznano stoisku sołectwa Rybina. Natomiast w konkursie wieńców
dożynkowych pierwsze miejsce zajęła Drewnica. Dzięki sprzyjającej
pogodzie impreza była bardzo udana, co potwierdza fakt, że jej końcowa
część, czyli zabawa taneczna, trwała do bardzo późnych godzin.
POWSTANIE SYSTEM OCHRONY SPÓŁDZIELCZEJ GRUPY BANKOWEJ
W poprzednim numerze gazetki informowaliśmy naszych czytelników, a przede wszystkim naszych udziałowców,
że zwołane zostało nadzwyczajne Zebranie Grup Członkowskich w związku z koniecznością podjęcia przez
Zebranie Przedstawicieli ważnej decyzji, zastrzeżonej wyłącznie do kompetencji ZP. Tym razem, z powodu
krótkiego terminu przewidzianego na podjęcie decyzji, zaproszenie dotyczyło spotkania wszystkich naszych
udziałowców w tym samym terminie. Przy tradycyjnie niskiej (jak zwykle) frekwencji odbyło się w drugim terminie
i zgodnie ze statutem miało moc wiążącą. Całe to zamieszanie pozostaje w związku z uczestnictwem naszego
Banku Spółdzielczego 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.).
Aby podjąć stosowne decyzje konieczne było zwołanie na dzień 7 października b.r., godz. 10:00 Nadzwyczajnego
Zebrania Przedstawicieli, w celu podjęcia wiążących uchwał.

Porządek obrad ZP (skrócony)
1,2,3.- Otwarcie, formalności organizacyjne 4.- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania
Przedstawicieli (7.05.2015 r.) 5.- Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej i wnioskowej. 6.- Informacja
dotycząca IPS oraz Spółdzielni zarządzającej systemem ochrony instytucjonalnej. 7.- Stwierdzenie
prawomocności obrad. 8- Dyskusja. 9.- Podjęcie uchwał w sprawie: a)- przystąpienia i uczestniczenia
w instytucjonalnym systemie ochrony, b)- utworzenia jednostki zarządzającej instytucjonalnym systemem
ochrony. 10.- Wolne wnioski. 11.- Zakończenie obrad.
Na posiedzeniu obowiązkowa jest obecność delegatów, aczkolwiek obecność zwykłych udziałowców (nie uczestniczą w głosowaniu) jest zawsze mile widziana. Miejsce obrad – sala konferencyjna
w budynku centrali Banku w Stegnie.
O TO CZĘSTO PYTACIE

1.

Kwota na r-ku bankowym, wolna od zajęcia na podstawie tytułu
wykonawczego, sądowego i administracyjnego w sierpniu 2015 r.
to wysokość trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku – patrz poz. 4).

12.074,85 zł
1.750,00 zł
(1.286,16 zł netto)

2.

Wynagrodzenie minimalne brutto (obowiązuje od 1.01.2015 r.)

3.

Kwota zasiłku pogrzebowego (obowiązuje od 1.03.2011 r.)

4.000,00 zł

4.

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

4.024,95 zł

5.

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

80.499,00 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.
PIERWSZAKI I SKO
Zgodnie z przyjętą już tradycją, jak co roku uczniowie pierwszych klas uczestniczą w sympatycznej
uroczystości pasowania na ucznia, która zazwyczaj organizowana jest w październiku.
Nasz Bank od kilku już lat obdarowuje pierwszaków imiennymi książeczkami oszczędnościowymi
SKO z wkładem – na dobry początek – w kwocie 10 zł. To element akcji promocyjnej, zachęcającej
uczniów do systematycznego oszczędzania. Być może niektórzy z nich staną się w przyszłości naszymi
klientami, a nawet udziałowcami
Również w tym roku uczniowie klas pierwszych w tych szkołach, w których działają już Szkolne Kasy
Oszczędnościowe (którym patronuje nasz Bank) otrzymają książeczki oszczędnościowe z wkładem
10 zł oraz drobne upominki. Przedstawiciele naszego Banku będą więc uczestniczyć już wktótce
w szkolnych uroczystościach pasowaniach na ucznia w Marzęcinie, Stegnie, Sztutowie i Tujsku.

ZAJRZYJ NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ
... aby poznać najświeższe informacje, nowe oferty, pełną listę naszych usług. A przede wszystkim aby
obejrzeć naszą stronę www w nowej szacie graficznej, która już w październiku zastąpi starą, od lat
niezmienioną.
		
Zapraszamy, opinie o nowej stronie www naszego banku – mile widziane.

TRWA SPRZEDAŻ PROMOCYJNA KART SYSTEMU

MasterCard

Jeszcze tylko do 15 listopada można, w dowolnej placówce naszego Banku podpisać umowę o wydanie (bez opłaty!) karty MasterCard z funkcją zbliżeniową. Następnie należy dokonać transakcji
bezgotówkowych na łączną kwotę – minimum 100 zł, w terminie do 15 listopada. Osoby, które spełnią
te – niewygórowane przecież wymagania – mogą już następnego dnia, ale nie później niż do 30 listopada
zgłaszać się do naszych placówek (najlepiej do centrali), aby odebrać nagrodę – portfel.
Sprzedażą premiową objęte są pierwsze karty wydane do: 1.) nowo otwartych rachunków ROR,
2.) istniejących już rachunków ROR, do których jeszcze nie wydawana była karta debetowa.
PRZYPOMINAMY, RADZIMY
Jeszcze 43% ogólnej kwoty dywidendy wciąż czeka
na indywidualne dyspozycje 323 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.
Na wykresie:
Zapraszamy do naszych placówek.
Bez decyzji

Na udziały
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NASZA 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.
Życzenia imieninowe

Z okazji imienin moc najserdeczniejszych życzeń – zdrowia, wszelkiej pomyślności w sprawach
zawodowych i osobistych, licznych sukcesów i zawsze dobrego samopoczucia – kierujemy do
solenizantów, którymi są:
W październiku:
5. Apolinary, Igor. 6. Artur, Fryderyka. 7. Marek, Mirella, Sergiusz.
8. Brygida, Marcin, Pelagia. 9. Arnold, Bogdan, Ludwik.
10. Daniel, Franciszek, Paulina. 11. Aldona, Brunon. Emil.
12. Eustachy, Maksymilian, Witold. 13. Edward, Teofil.
14. Alan, Dominik. 15. Jadwiga, Teresa.
16. Ambroży, Gaweł. 17. Lucyna, Małgorzata. 18. Julian, Łukasz.
19. Piotr, Ziemowit. 20. Felicjan, Irena. 21. Celina, Urszula.
22. Filip, Kordian. 23. Marlena, Seweryn. 24. Areta, Marcin, Rafał.
25. Daria, Inga, Kryspin. 26. Dymitr, Ewaryst, Lucjan.
27. Iwona, Sabina. 28. Tadeusz, Szymon. 29. Teodor, Wioletta.
30. Edmund, Przemysław. 31. August, Saturnin.
W listopadzie
1. Andrzej, Seweryn. 2. Bohdana, Tobiasz. 3. Hubert, Sylwia.
4. Karol, Olgierd. 5. Elżbieta, Sławomir. 6. Feliks, Leonard.
7. Antoni, Ernest. 8. Adrian, Seweryn, Wiktor.
9. Aleksander, Genowefa, Teodor. 10. Andrzej, Lena, Leon.

Zgubiłeś kartę, zgłoś!

Osoby zainteresowane informujemy, że najbliższy termin posiedzeń
Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie to 8 i 21 października,
następne 4 i 18 listopada 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 30.09.2015 r.

Skład i druk:

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

