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                TO WARTO WIEDZIEĆ!
                                                     KWARTALNIK                                             Nr 1/21   
                                                                                                  
                                                                          Podsumowanie finansowe roku 2020Podsumowanie finansowe roku 2020
    W  poprzednim  roku  przyznano  334  pożyczki na  kwotę 2.138.300,00 zł,  na  31.12.2020 r.,     W  poprzednim  roku  przyznano  334  pożyczki na  kwotę 2.138.300,00 zł,  na  31.12.2020 r.,     
  zadłużenie członków wyniosło 1.547.479,00 zł, wkłady to 4.415.085,49 zł, a wpisowe  wynosi  zadłużenie członków wyniosło 1.547.479,00 zł, wkłady to 4.415.085,49 zł, a wpisowe  wynosi
  29.144.,55 zł.  Założone  były lokaty  terminowe  na kwotę 2.631.733,55 zł. Odsetki  bankowe   29.144.,55 zł.  Założone  były lokaty  terminowe  na kwotę 2.631.733,55 zł. Odsetki  bankowe 
  w 2020r.,wyniosły 7.910,68zł, z odsetek wypłacono 9 zapomóg losowych na kwotę 7050,00zł,   w 2020r.,wyniosły 7.910,68zł, z odsetek wypłacono 9 zapomóg losowych na kwotę 7050,00zł, 
  oraz sfinansowano inne koszty  przewidziane Statutem  i Regulaminami między innymi opłaty   oraz sfinansowano inne koszty  przewidziane Statutem  i Regulaminami między innymi opłaty 
  bankowe  i  koszty  Zarządu.  W  chwili   obecnej  dopłacamy  do   bankowe  i  koszty  Zarządu.  W  chwili   obecnej  dopłacamy  do  utrzymania  kont w  związku z utrzymania  kont w  związku z
  praktycznie  zerowym  oprocentowaniem  lokat /0,01%/  od ubiegłego  roku, mamy na ten cel  odsetki  praktycznie  zerowym  oprocentowaniem  lokat /0,01%/  od ubiegłego  roku, mamy na ten cel  odsetki
  wypracowane w latach poprzednich.  wypracowane w latach poprzednich.

  Informujemy Członków, że nasze  posiedzenia odbywają  się  w  formie  zdalnej i prosimy aby wnioski  Informujemy Członków, że nasze  posiedzenia odbywają  się  w  formie  zdalnej i prosimy aby wnioski
  o  pożyczki  i  inne świadczenia  wpływały  do MZOPO  najpóźniej  do  poniedziałku  poprzedzającego  o  pożyczki  i  inne świadczenia  wpływały  do MZOPO  najpóźniej  do  poniedziałku  poprzedzającego
  trzeci czwartek miesiąca. Ułatwi  to  przygotowanie dokumentów przez księgowość Kasy i da Państwu   trzeci czwartek miesiąca. Ułatwi  to  przygotowanie dokumentów przez księgowość Kasy i da Państwu 
  gwarancję  rozpatrzenia  wniosku na najbliższym posiedzeniu Zarządu MPKZP.  gwarancję  rozpatrzenia  wniosku na najbliższym posiedzeniu Zarządu MPKZP.
  Wszystkie  wnioski  i Regulaminy   dostępne są na stronie ZNP   Mysłowice w zakładce   Wszystkie  wnioski  i Regulaminy   dostępne są na stronie ZNP   Mysłowice w zakładce Nasze sprawy Nasze sprawy 
  oraz na Placówkach. Warto się z nimi zapoznać.  oraz na Placówkach. Warto się z nimi zapoznać.
    Prosimy o dokładne  i czytelne wypełniane wszystkich rubryk.Prosimy o dokładne  i czytelne wypełniane wszystkich rubryk.                            
                    
               

                 

                                                 Kiedy Wielka Noc nastanie,
                                           yczymy  Pa stwu  na  Zmartwychwstanież ń
                                 du o  szcz cia  i  rado ci, które niechaj zawsze  go ciż ęś ś ś
                        w  dobrym  sercu, w  jasnej duszy i  niech wszystkie  ale  zag uszy.ż ł

                                Radosnych  wi t Wielkanocnych                                       Ś ą
 wype nionych nadziej  budz cej  si  do  ycia wiosny i  wiar  w sens  ycia.ł ą ą ę ż ą ż
Pogody w sercu  i  rado ci  p yn cej z  faktu  Zmartwychwstania  Pa skiegoś ł ą ń

        oraz smacznego  wi conego  w  gronie  najbli szych  osóbŚ ę ż
         yczy  ż ZARZ D MPKZPĄ


