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Na

86 ust, l pkt 1 , ustawy Z dnia 5 listopada 2009 r.,
o spólciziclczych kasach oszczędnościowo-krcdytow],ch (Dz. LJ. z 2012l, poz, 855 z późrr,
Znl,) oraz al1. 104 § l ustawy z dni"i l4 czct.wca l960 r.. Kodcks postępo\,vłnia
adlninistracyjnego (I)z.. U. z20|3 r, p()ż.26'7) rł, zwiazku 7 art. 11 ust, 5 ustawy Zdnia
2l lipca 2006 r, o nadzorzc nad lynkicrn ljnansowym ( [)7. I]. Z 2012 l. poz, 1149 z póżn- zrl.)
oraz uchwały Nr 5120l 2 Komisji Nadzoru l.'inansowego z dnia i0 stycznia 2012 L, w sprarvic
ualzielenia Prze\\odnicząccmu oraz Zastępcy l)rzcwodnicząccgo Komisji NaclzorLr
Finansowego upoważnienia tlo podcjmowania dziatari w zakresie wlaściwościKomisji
Naclzoru l.inansowcgo oraz do udziclania dalsżych pchrcnlocnictw,
podstawio tt.t,

20l] r,, doręczoncgo otganowi nadzor.u drria 22 lipca
rrzupcłnionego w dniu 26 listopada 20l3 r,. złoźonegoprzcz Rzeszowskzl
Spółdzielczą Kzrsę ()s,l czędnościowo-Kredytową in, I}pa .L S. I'elczara o 7.atwicrdzcnic
slatutrr kasy, Konrisja Nadzcrru [,'inansowcgo
po rozpatrzeniu wniosku z dnia ]9 lipca

20l3 l,,

zatwierdza §tntuf llzcsżowskiei Spóklziclczcj Kasy Oszczędnościowo_Kredytowcj
im. tlpa J. S. Pclczara w brzmieniu ustalonym lJchlval{mi nr 1-15 Nłtlzwycza,jncgo
Zebrania l'rzcdstarvicieli llzcszo}vskicj Spóklziclczej Kasy oszcż§dnościowoKredytowej im. l]pa J. s. l'elczara z dnił l8 li§topxrla 20l3 r.
/,godnie z, art.

l07 is 4

KodeksLl postępow4nia administracyjncgo odstępuje się od

uzasadnicnia decy7ii wobec uwzględnicnia żądania stnrlry w całości,

POUCZENIE

z

niniciszcj decyzji nroźc. -/godnie z art. l27 § 3 Kodcksu
poslępowania administracyjncgo, w związku Z an. ll ust, 6 Llstawy o nadzorze nad lynkicnt
finansowym. zwr,ócić się do Konlisji Nadzolu lrinartsowego z wnioskien o ponownc
rczpalżenic sprar\'y. Zgodnic u aft. 129 § 2 w ZWiąZku 7 arl.
7 § 3 lł llrc Kodcksu
postępowania łcinrinistt-ticl,jnego. \ł'niosek o ponowOc rozpa
le sprawy wnosl sl§
Strona niezadorvoIolra

W

terminie l4 dni od drlia dolęczerria stronic ninieiszej dccyzji,
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