Zebranie Przedstawicieli Banku
Spółdzielczego w Sierakowicach w 2019 r.
28 marca 2019r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sierakowicach, na
którym podsumowano działalność Banku w minionym roku. Obrady zebrania odbyły się przy 84
proc frekwencji.
Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek samorządów
terytorialnych m.in.: Wicestarosta Powiatu Kartuskiego Pan Piotr Fikus, Wójt Gminy
Sierakowicach Pan Tadeusz Kobiela, Wójt Gminy Sulęczyno Pan Bernard Grucza oraz Wójt Gminy
Chmielno Pan Michał Melibruda. W Zebraniu uczestniczył też Prezes Zarządu Spółdzielczego
Systemu Ochrony SGB w Poznaniu Pan Michał Ołdakowski, Prezes Związku Rewizyjnego
Banków Spółdzielczych w Warszawie Pan Piotr Huzior oraz Dyrektor Oddziału SGB w Gdyni Pani
Brygida Stolc, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ustce Pani Irena Klein.

Po otwarciu Zebrania i przywitaniu gości rozpoczęło się podsumowanie wyników
wypracowanych przez Bank w minionym roku. Przedstawione zostało sprawozdanie z
działalności Banku, wyniki finansowe, a także perspektywy i kierunki rozwoju.
Ważnym punktem Zebrania było sprawozdanie Rady Nadzorczej, które przedstawił
Przewodniczący Rady Pan Kazimierz Woźniak, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za
ubiegły rok omówione przez Pana Prezesa Zarządu Romana Dawidowskiego .Opinii biegłego
rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2018 przedstawił Pan Piotr Huzior
Prezes Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Warszawie.

W minionym roku suma bilansowa Banku wyniosła 386 755 tys. zł, co oznacza wzrost w
stosunku do roku 2017 o blisko 8,8 proc. BS w zwiększył poziom wartości udzielonych kredytów
i udzielił ich według stanu na koniec roku w wysokości 171 377 tys. zł, co oznacza wzrost w
stosunku do roku 2017 o 13,55 proc.. Zgromadzone w Banku oszczędności wzrosły do kwoty
345 807 tys. zł co oznacza wzrost w stosunku do roku 2017 o 10,02 proc. Wypracowany przez
Bank zysk w 2018 r. wyniósł 3 770 tys. zł. Fundusze własne Banku na koniec 2018 wyniosły
34 302 tys. zł. , i po podziale nadwyżki bilansowej z 2018 r. wzrosły do kwoty 36 500 tys. zł.
Ostatni rok nie był korzystny dla banków spółdzielczych także z uwagi na utrzymywanie od lat
na niezmienionym poziomie niskich stóp procentowych. Równocześnie pojawił się w skali kraju
spadek zainteresowania inwestycjami wśród rolników i przedsiębiorców. Jednak dzięki
prowadzonej przez Zarząd Banku polityce handlowej, ten trend nie zaznaczył się negatywnie w
działalności Banku Spółdzielczego.

W ramach przyjętego porządku obrad Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie udzieliło
absolutorium wszystkim członkom Zarządu, dokonało podziału nadwyżki bilansowej za 2018
rok, a także podjęło szereg ważnych uchwał.
Ważną uchwałą było podjecie decyzji w sprawie wypłaty dywidendy dla członków banku w
wysokości 12% od posiadanych udziałów.
Obrady Zebrania Przedstawicieli Banku zainaugurowały też obchody jubileuszu 120 - lecia
powstania Banku w 2019 r.
Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Sierakowicach dziękuje serdecznie
delegatom za udział w Zebraniu, a wszystkim udziałowcom oraz klientom Banku, za zaufanie
oraz wsparcie. Bez nich nasze osiągnięcia byłyby niemożliwe.

