KOMIS]A NADZORU FINANSOWEGO
I)LBr)].B WLt/7080/2

Warszalra. dnia ] paździcmika 20l ] r.

|/7/20 13/WK

DECYZJA
Na podstawic art. 86 ust, 1 pkt 2) usta\łJ 7 clnia 5 listopada 2009 r. o spółdziclczych kasach
oszczędnoścjouJo klcdl.torłych (t,j.: l)z. l]. z2012 r. poz.855 z późn. zn,) orez arl, l04 § 1
uslawy z dnia 1rl czerrł,ca 1960 r. Kodeks posr§polvania adtninistracyjnego (L_j_: D/' IL 7.
20]3 l. poz.2ó7) wzwiąukuZa , ]1ust.5 usta\łl Zdrlia 2l lipca 2006 l. o nadzoźc nad
rl,nkicm l'inansowyrr (t,j.| I)7. U. 7 20l) r. pc:z. l I49 z późn. zm.),

po lozpoznaniu wtliosku Z dnia 18 lipca 201ii r,, dorcczoncgo organo\li nad7olu \v dniu
22 1ipca 2013 l.. Złoźollcgopr7cz Iladę \Iadzorczą llzcszorł,sklcj Spóldzlclczcj Kasy
Oszczędrrościorvo Krcdytorł,ci inr- Bpa J. S, Pelczara o zatwierdzenie pana ,Ąrkadiusza (;enlr},
na starno\\,isku PIeZesa Zarządu Kas,v,

Komisja NadZoru FinensoWego

zatwierdza Arkadiusza Gemrg

na stalowisku Prczcsa Zarządu

Spółdzielczei Kasy ()szczqdnościorro-Krcdytorvcj im. I}pa J. S. Pclczara.

Zgodnie

Z art, l07 § 4

Rzcszowskiej

Koc]eksu poslępowania adtninistracyjnego odstępllje się od

uzasadnicnia dccyzji lvobcc u\.vzględnicnia żądanja Strony w całości,

PoUCZl]Nt}]
Strona niczadowolona Z niniejszej decy7-ji możc, żgodnie Z an, 127 § 3 Koc]eksu
postępowan]a adminjstracincgo, rł,związku z art. 1l ust. 6 uslalvy o nadzorzc nird ryn]ianl
linansorł,ym, zwrócić się do Komisji Nadzoru Finansorłcgo z wnioskicm o pollo\Ąne
rozpatrżcnic sprau,y, Zgodnie Z art. 129 § 2 \\ ż\lążkuZ art, l27 ]s 3 lł fiłc Kodeksu
postępolvania adninistlacincgo, lrniosck o pono\l,,n§ fo7palżćnic sprav1 rrnos] ,1ę
w lerminie I,1 dni od dnja dorccż.nja slronie niniejszej clecl,zji,
W imieniu Komisji Nadzoru }'inan§owego
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KOMISIA NADZORU FINANSOWEGO
DLB/DLB wLI /7 08 1,7 /2 1201 4 l][lc

W ałsza,ła.20, 4-0|

lJ

Rzeszowska Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo-Kredfiowa
im. Bpa J. S. Pelczara
ul. ZameŃoffa 3
35-065 R7eś7ów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: UKNF) przekazuje w załączeniu decyzję
w sprawie zatwlęrdzenla statutu Rzeszowskiej Spółdzielczej Kasy OszczędnościowoKredltowej im. Bpa J. S, Pęlcza_ra, JednocześnieUKNF informuje, że u\łagi o charakteźe
redakcyjno-technicznym do §tatutu Kasy pzekazane przy piśmiez dlia 22 paździemika
2013 r,, Znak: DLB/DLB wLIl'708/Il4l1/2013/MG dotyczące § 43 ust, 2 i § 46 statutu Kasy
pozostaią aktualne,
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