Zebranie Przedstawicieli
25 marca 2012 r. w Banku Spółdzielczym w Brańsku odbyło
się Zebranie Przedstawicieli podsumowujące wyniki działalności
Banku za 2011 r.
W Zebraniu uczestniczyło 43 na 49 delegatów wybranych na
zebraniach w grupach członkowskich, tj. 87,75%. Tradycyjnie
Zebranie rozpoczęto wysłuchaniem hymnu spółdzielczego.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Jarosław Jakimiuk dokonał otwarcia
Zebrania witając delegatów i przybyłych gości w osobach:
wiceprezesa Zarządu BPS SA w Warszawie p. Piotra Pokropka,
dyrektora delegatury ZRBS im. Franciszka Stefczyka w Olsztynie
p. Lecha Nikołajuka, wójtów gmin: z Rudki p. Andrzeja Anusiewicza,
z Grodziska p. Antoniego Tymińskiego, z Wyszek p. Ryszarda
Perkowskiego, sekretarza Gminy Brańsk p. Wojciecha Jakubowskiego
i prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni „SCh” w Brańsku p. Jana
Uścińskiego. Następnie odczytał listy gratulacyjne od prezesa
Krajowej Rady Spółdzielczej p. Alfreda Domagalskiego i starosty
powiatu bielskiego p. Sławomira Snarskiego.
Zebranie odbywało się w obecności notariusza p. Marka
Wienconka.

Prezydium Zebrania

Po wyborze
komisji mandatowej, stwierdzeniu
prawidłowości zwołania Zebrania, zostały przedstawione
sprawozdania Zarządu z działalności w 2011 r. i Rady Nadzorczej oraz
sprawozdania finansowe wraz opinią biegłego rewidenta.
Po dyskusji nad sprawozdaniami podjęto stosowne uchwały,
w tym, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu BS
za czynności w 2011 r., zmian w statucie związanych m.in.
z rozszerzeniem terenu działania Banku na obszar całego kraju
oraz w sprawie podziału nadwyżki bilansowej. Wszystkie uchwały
zostały podjęte jednomyślnie, w głosowaniu jawnym.
W trakcie dyskusji głos zabrał wiceprezes Zarządu Banku Polskiej
Spółdzielczości S.A. w Warszawie p. Piotr Pokropek, który wysoko
ocenił kondycję finansową oraz zarządzanie Bankiem.
Wójt Gminy Rudka p. Andrzej Anusiewicz w imieniu
wszystkich samorządowców podziękował za dobrą współpracę
Banku z samorządami, za wsparcie finansowe działalności społecznej
i kulturalnej, pomoc lokalnym organizacjom i instytucjom oraz życzył
Zarządowi i Radzie Nadzorczej dalszych sukcesów w rozwoju Banku
oraz dobrej współpracy z samorządami w latach następnych.
Na zakończenie głos zabrała prezes Zarządu Banku
p. Zdzisława Maksymiuk dziękując delegatom i gościom za udział
w Zebraniu i współpracę, pracownikom za dobrą i rzetelną pracę
w minionym roku. Określiła także Zebranie jako historyczne
ze względu na fakty takie jak:
- suma bilansowa Banku w 2011r. przekroczyła 300 mln zł,
- fundusze własne po podziale zysku przekroczyły 40 mln zł,
- zysk netto za 2011r. przekroczył 5 mln zł,
- zatrudnienie w BS przekroczyło 100 osób,
- Bank uzyskał zgodę na prowadzenie działalności na obszarze
całego kraju.
Obrady zakończono wysłuchaniem hymnu spółdzielczego.

Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012r.
Bank Spółdzielczy w Brańsku
otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności
na obszarze całego kraju.
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