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Opinia uzasadniająca nadanie odznaki 
"Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp."

Zarys historyczny działalności Banku w Borku Wlkp.:
Po  utracie  niepodległości  niezamierała  Polskość,  powstawały  prądy 

społeczno – gospodarcze i szeroko zakrojona praca organiczna w walce 
z  pruskim zaborcom.  Mieszkańcy  Borku i  okolic  znaleźli  podatny  grunt  dla 
swojego rozwoju, zakładając w dniu 21 listopada 1867 r. Spółdzielnię w Borku 
pod  nazwą „Towarzystwo Pożyczkowe”.  Celem Towarzystwa  było  niesienie 
pomocy kredytowej w oparciu o zebrane oszczędności, gdyż miejscowa ludność 
odczuwała brak taniego kredytu, w związku z panoszącą się powszechnie lichwą 
towarową i pieniężną.

Na walnym zebraniu w dniu 28 maja 1873r. przyjęta została nazwa „Bank 
Ludowy w Borku zapisana Spółka”. Bank każdego roku osiągał coraz lepsze 
wyniki. Dowodem tego był fakt, że na koniec 1918r. należało do Banku prawie 
900 członków, którzy wnieśli udziały na sumę 282 tys. marek. 
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. bank wniósł ogromny wkład 
w odbudowę kraju, przeznaczając na pożyczkę państwową 1 700 tys. marek a na 
skarb  narodowy,  prowizję  od  pożyczki  polskiej  w  wysokości  3 866  marek, 
przeważnie w złocie.

Na skutek panującej inflacji w pierwszych latach powojennych, wzrastały 
niewspółmiernie  wkłady,  jak  również  kredyty  a  także  oprocentowanie,  co 
stanowiło  nienormalną  sytuację.  Dopiero  przeprowadzona  dewaluacja  marki 
polskiej w dniu 1 lipca 1924r. i wprowadzenie złotego, umocniła się wartość 
pieniądza. Spowodowało to, że działalność banku rozpoczynała się prawie od 
zera. 
W  następnych  latach,  zgodnie  ze  swymi  podstawowymi  założeniami,  Bank 
osiągał  coraz  lepsze  wyniki  w  zakresie  wzrostu  oszczędności  i  udzielania 
kredytów, zwłaszcza rolnikom, rzemieślnikom i kupcom.

Po ciężkim okresie okupacji i wyzwoleniu, Bank Ludowy w Borku już 
4  maja  1945r.  reaktywował  swą  działalność.  W następnych  latach,  w miarę 
wzrostu  wkładów  oszczędnościowych  i  środków  na  rachunkach  bieżących, 
zwiększała się pomoc kredytowa, zwłaszcza dla rolnictwa z przeznaczeniem na 
zagospodarowanie  ziemi  a  także  dla  rzemiosła,  w  mniejszym  stopniu  dla 
pozostałej ludności.

W  latach  1949-1956  z  uwagi  na  wprowadzenie  dekretu  o  reformie 
bankowej, działalność Banku uległa ograniczeniu i podporządkowaniu realizacji 
planów  państwowych.  Jednocześnie  Bank  został  pozbawiony  przyjmowania 
wkładów oszczędnościowych,  a kredytowanie realizowane było na podstawie 
otrzymanych niewielkich limitów na kontraktacje płodów rolnych. W tym czasie 
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następuje  znaczny rozwój  w obsłudze finansowej  jednostek uspołecznionych, 
przede  wszystkim  Gminnej  Spółdzielni  oraz  innych  jednostek  skupujących 
płody rolne.

Od  1957r.  z  uwagi  na  odnowę  życia  społeczno-gospodarczego, 
następował  wyraźny  rozwój  Banku.  Przywrócona  została  możliwość 
przyjmowania wkładów oszczędnościowych. W działalności kredytowej, obok 
kredytów obrotowych, udzielane były kredyty średnioterminowe.

W 1973 roku Bank Ludowy zmianił nazwę na Bank Spółdzielczy 
w Borku Wlkp., a od 1975 r. po powstaniu Banku Gospodarki Żywnościowej, 
Bank  przejął  pełną  obsługę  kredytową,  w  tym  kredyty  długoterminowe  na 
budownictwo gospodarcze i mieszkaniowe, a także na zakup maszyn rolniczych 
do  mechanizacji  upraw  polowych  i  produkcji  zwierzęcej.  Do  poważnych 
udogodnień  w  rozliczeniach  finansowych  należy  zaliczyć  wprowadzenie 
rachunków  oszczędnościowo-rozliczeniowych,  za  pośrednictwem,  których 
dokonywany był obrót bezgotówkowy. Rachunki te posiadali prawie wszyscy 
rolnicy prowadzący gospodarstwa o większej towarowości.

Obok działalności  gospodarczej  Bank prowadził  działalność  społeczno-
kulturalną, organizując różne imprezy ze wszystkimi organizacjami społecznymi 
na terenie swego działania.

W wyniku zmian politycznych i gospodarczych, jakie nastąpiły w 1989r., 
Bank uzyskał pełną samodzielność, znacznie zwiększyła się odpowiedzialność 
samorządu bankowego za gospodarkę Banku.

Wejście  w  życie  w  1998  roku  uchwały  Komisji  Nadzoru  Bankowego 
określającej  minimum  kapitałowe  spowodowała,  że  Zarządy  Banków 
Spółdzielczych w Gostyniu, Pogorzeli i Borku Wlkp. przystąpiły do utworzenia 
Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu.

Bank Spółdzielczy w sposób profesjonalny, kompleksowy i bezpieczny 
zaspokaja potrzeby finansowe klientów na rynku detalicznym oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw, stymuluje rozwój gospodarczy środowisk lokalnych 
w  naszej  gminie.  Zapewnia  swoim  klientom  produkty  nowoczesne,  dobrej 
jakości,  po  bardzo  konkurencyjnej  cenie.  Jednocześnie  Bank  daje  swoim 
klientom poczucie bezpieczeństwa, z jednej strony poprzez ciągły rozwój 
i  wzrost  wartości  Banku,  a  z  drugiej  poprzez  dyspozycyjność,  szybkość 
podejmowania decyzji, profesjonalizm pracowników.
Wypracowuje zysk, ale nie zatrzymuje go w całości dla siebie, lecz dzieli się 
nim ze społecznością, w której funkcjonuje. Jednak nie robi tego dla poklasku 
czy nagród, uważamy że należy zauważyć i docenić działalność tej placówki na 
rzecz środowiska lokalnego i przyznać mu tytuł „Zasłużony dla Gminy 
Borek Wlkp.”

Bank  Spółdzielczy  w  Borku  Wlkp.  od  wielu  lat  uczestniczy  w  życiu 
społeczności  lokalnej  i  corocznie  przeznacza  środki  na  działalność 
charytatywną, wspierając instytucje dobroczynne, oświatowe, naukowe 
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i  kulturalne  oraz  sołectwa  i  różne  organizacje.  Swoją  opieką  otacza  lokalne 
placówki  szkolnictwa  oraz  fundacje  niosące  pomoc  najbiedniejszym.  Nie 
pozostaje  również  obojętny  na  trudną  sytuację  wielu  osób  prywatnych, 
pomagając przede wszystkim dzieciom, zwłaszcza biednym 
i  niepełnosprawnym,  dotkniętym  klęskami  żywiołowymi  i  trudną  sytuacją 
losową.

1. Dofinansowuje-
• Działalność Regionalnego Zespołu Ludowego Borkowiacy. 
• Współfinansuje  spotkania  opłatkowe  dla  osób  samotnych  i  samotnie 

mieszkających z terenu gminy Borek Wlkp.
• Wspiera działalność Kół Gospodyń Wiejskich, współfinansuje jubileusze, 

imprezy okolicznościowe.
• Zakupuje nagrody rzeczowe  na organizowane na naszym terenie Turnieje 

Warcabowe.
• Współpracuje  z  sołectwami  pomagając  przy  budowie  placów  zabaw, 

boisk  sportowych,  zakupu  sprzętu  sportowego  oraz  imprez 
okolicznościowych organizowanych na wsiach tj. Dzień Dziecka, Dzień 
Kobiet,  Dzień  Matki,  biesiad,  wycieczek  krajoznawczych,  zakupuje 
nagrody  rzeczowe  na  loterie  fantowe  organizowane  podczas  zabaw 
karnawałowych.

  
2. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność na rzecz oświaty -

• Zakupuje sprzęt multimedialny dla placówek oświatowych.
• Zakupuje sprzęt sportowy, który uatrakcyjnia dodatkowe zajęcia sportowe 

na terenie szkół. 
• Finansuje  nagrody  na  organizowane  w  placówkach  konkursy 

przedmiotowe  np. Najlepszy fizyk,….
• Współfinansuje  wypoczynek letni  i  zimowy dla  dzieci  z  terenu gminy 

Borek Wlkp. tj.  wycieczki,  obozy, półkolonie oraz wyjazdy na zielone 
szkoły, do kina, teatru, na basen.

3. Nieobcy jest mu rozwój sportu wyczynowego w gminie Borek Wlkp. -
• Wspiera  organizację wyścigu  kolarskiego z cyklu Korona Miast. 
• Współfinansuje Ludowy klub Sportowy „Wisła Borek”.
• Wspomaga akcję „Borek Biega ”. 
• Zakupuje puchary dla zwycięzców turniejów sportowych.
• Współorganizuje Gminny Turniej Kopa.
• Współfinansuje  masowe  gminne  biegi  sportowe  organizowane  przez 

szkoły. 
  

4. Dba o bezpieczeństwo mieszkańców gminy-
• Wspiera działalność statutową OSP na terenie gminy.
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• Zakupuje  stroje  sportowe  do  ćwiczeń  Młodzieżowych  Drużyn 
Pożarniczych. 

• Współfinansuje zakup profesjonalnego sprzętu strażackiego dla ratowania 
życia i mienia  tj. pomp, samochodów. 

5. Wspomaga również osoby indywidualne zwłaszcza dzieci z rodzin 
o   trudnej  sytuacji  materialnej  i  życiowej.  Dla  osób  niepełnosprawnych 
współfinansuje zakup sprzętu rehabilitacyjnego. 

6. Uczy młodych ludzi oszczędzania -
• Wspomaga  działalność Szkolnych Kas Oszczędnościowych w szkołach.  
• Organizuje konkursy plastyczne nt. oszczędzania, zakupuje nagrody dla 

uczniów biorących w nich udział. 
Dla  klas  systematycznie  oszczędzających  przekazuje  corocznie  nagrody 
pieniężne.

Komisja  stwierdza,  że  wniosek  został  złożony  zgodnie  z  Regulaminem 
określającym zasady i tryb nadania tytułu i przyznania odznaki „Zasłużony dla 
Gminy Borek Wlkp.” i wnosi do Rady Miejskiej o nadanie w/w tytułu i odznaki 
dla Powiatowego Banku Spółdzielczego – Oddział Borek Wlkp. 

Komisja:
1. Roman Kręciołek ........................................... 
2. Marian Jańczak ...............................................
3. Tadeusz Ratajczak ..........................................
4. Zbigniew Maturski ..........................................
5. Barbara Wawrzyniak .......................................
6. Romuald Gawroński ........................................
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