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INFORMATOR BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Zebranie przedstawicieli
19 maja 2015 r. w Banku Spółdzielczym w Brańsku odbyło
się sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Przedstawicieli
podsumowujące wyniki działalności Banku za 2014 r.
Zebranie Przedstawicieli oceniło działalność Banku za rok
ubiegły oraz zatwierdziło kierunki działalności BS na 2016 r.
W zebraniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni goście,
m.in.: Mirosław Bizoń Dyrektor Oddziału Regionalnego BPS
S.A. w Warszawie, Bożena Zwolińska - Z-ca Burmistrza Bielsk
Podlaski, Wójtowie Gmin: Andrzej Jankowski, Andrzej
Anusiewicz, Antoni Tymiński, Mariusz Korzeniewski oraz
goście honorowi: Zdzisława Maksymiuk, Zbigniew
Szcześniak i Waldemar Kosiński................................
Zebranie otworzył Mieczysław Warpechowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej witając zaproszonych gości
i przybyłych przedstawicieli. Na przewodniczącego Zebrania
wybrano Eugeniusza Jarosława Jakimiuka. Po wyborze
Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz
stwierdzeniu prawomocności obrad przedłożono Zebranym
sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu i Rady
Nadzorczej z działalności w 2014 r.
W trakcie dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami
głos zabrali zaproszeni goście. Dyrektor O/R BPS S.A.
w Warszawie p. Mirosław Bizoń – przedstawił aktualną
sytuację banków spółdzielczych w Polsce (spadają dochody
przy utrzymywaniu się kosztów na wysokim niezmiennym
poziomie, wskazywał na potrzebę szukania innych źródeł
dochodów np. ze sprzedaży ubezpieczeń, niektóre banki
mają trudności i są na programie naprawczym), podkreślił,
że zmienia się otoczenie prawne funkcjonowania banków
spółdzielczych (zmiana ustawy o BFG oraz ustawy o
funkcjonowaniu banków spółdzielczych). Odnosząc się do
Banku Spółdzielczego w Brańsku stwierdził, że należy on do
grupy dużych banków spółdzielczych i dobrze funkcjonuje.

Wójtowie Gmin podziękowali za dobrą współpracę Banku
z samorządami a także za wspieranie organizacji na terenie
poszczególnych gmin.
Zebranie podjęło szereg uchwał dotyczących działalności
Banku, w szczególności w zakresie:
w zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej
oraz sprawozdania finansowego za 2014 r.,
w zatwierdzenia oceny polustracyjnej i sposobu realizacji
wniosków z lustracji,
udzielenia
wszystkim członkom Zarządu absolutorium,
w
w wyrażenia zgody na zbycie przysługujących BS udziałów
w prawie własności nieruchomości,
w przystąpienia do spółdzielni /lub innego podmiotu/,
który utworzy BPS SA do zarządzania systemem ochrony
instytucjonalnej,
w przyjęcia Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji
nadzorowanych,
w przyjęcia procedury dokonywania ocen odpowiedniości
członków Rady Nadzorczej BS,
w podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r. w kwocie
4.760.040,61 zł
w przyjęcia kierunków działalności Banku Spółdzielczego
na 2016 r.
Zebranie Przedstawicieli jest ważnym wydarzeniem
w funkcjonowaniu organizacji bankowej, podsumowującym pracę i wyniki finansowe Banku za cały rok.
Podział nadwyżki bilansowej:
w Fundusz zasobowy: 4.458.955,61zł
w Oprocentowanie udziałów członkowskich w wys. 6%
funduszu udziałowego: 81.085,00zł
w Fundusz społeczno - kulturalny: 200.000,00zł
w Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 20.000,00zł
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