BRAŃSK

Kwiecień - Czerwiec

2016

Rok (XXIII)

Nr 85

Zebranie Przedstawicieli
30 czerwca b.r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku
Spółdzielczego w Brańsku podsumowujące wyniki
działalności Banku za 2015 r.
Przybyłych na Zebranie powitał przewodniczący Rady
Nadzorczej – Mieczysław Warpechowski, który następnie
otworzył obrady ZP. W posiedzeniu uczestniczyło 43
Delegatów, Członkowie Rady Nadzorczej oraz zaproszeni
goście, a wśród nich doradca prezesa Zarządu BPS SA w
Warszawie Tadeusz Walasek, honorowa prezes Zarządu BS –
Zdzisława Maksymiuk, członkowie poprzedniego Zarządu
BS: Franciszek Skowroński, Waldemar Kosiński i Zbigniew
Szcześniak oraz burmistrz Bielska Podlaskiego i wójtowie
gmin: Andrzej Jankowski z Brańska, Andrzej Anusiewicz z
Rudki i Mariusz Korzeniewski z Wyszek.
Zebranie Przedstawicieli zatwierdziło sprawozdanie z
działalności Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie
finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta. Udzielono też
absolutorium wszystkim Członkom Zarządu i podjęto wiele
uchwał, w tym uchwałę dotyczącą kierunków działania
Banku na rok 2016 oraz uchwałę w sprawie przystąpienia do
Spółdzielni Ochrony Zrzeszenia BPS, którą utworzył Bank
Polskiej Spółdzielczości SA oraz zrzeszone w nim banki
spółdzielcze.
Rok 2015 był dla Banku Spółdzielczego w Brańsku kolejnym
rokiem wzrostu i rozwoju oferty produktowej, zwiększenia
liczby obsługiwanych Klientów oraz realizacji przyjętych
planów. Ważnym czynnikiem rozwoju była systematyczna i
długofalowa polityka budowania stabilnych kapitałów
własnych, które stanowią o tym, że Bank jest wiarygodną i

bezpieczną instytucją finansową. Obecnie BS posiada 11
placówek i zatrudnia 105 pracowników. Z zapisu kierunków
działania na rok 2016 wynika, że Bank w dalszym ciągu stawia
na dalszy dynamiczny rozwój poprzez stały systematyczny
wzrost skali działalności, zwiększanie efektywności
działalności bankowej oraz systematyczne doskonalenie
systemów wspierających zarządzanie ryzykami bankowymi.
W trakcie dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami
głos zabrali zaproszeni goście. Doradca prezesa Zarządu BPS
SA stwierdził, że Bank Spółdzielczy w Brańsku należy do
grupy dużych banków spółdzielczych i dobrze funkcjonuje;
jest to konsekwencja dobrych podwalin z lat poprzednich;
wyposażenie kapitałowe jest solidne i prawidłowo
realizowane; Bank jest w stanie zaspokoić potrzeby klientów;
osiągnięty wynik finansowy za 2015 r. jest bardzo dobry,
podczas gdy średnio osiągnięte wyniki przez banki
spółdzielcze są o 22% niższe w stosunku do roku
poprzedniego; życzył dalszych sukcesów. Wójt Gminy Rudka
w imieniu obecnych przedstawicieli samorządów
pogratulował Zarządowi i Radzie Nadzorczej osiągniętych
wyników i podziękował za dobrą współpracę Banku z
samorządami a także za wspieranie organizacji na terenie
poszczególnych gmin. Dodał, że są klientami tego Banku i są z
tego dumni.
Prezes Zarządu Banku Stanisław Bachurek podziękował
gościom za wyrażone opinie. Pogratulował delegatowi
Sylwestrowi Jaszczołtowi, obecnemu na zebraniu, uzyskania
dn. 14 czerwca br. Tytułu Mistrza krajowego AgroLigi 2015 w
kategorii Rolnicy.
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