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DECYZJA

Napodstawie art.86 ust. l pkt l ustawy zdnia 5 listopada 2009 r. o sp6ldzielczych kasach
oszczgdnoSciowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855 z poLn. zm.) oraz art. 104 $ 1

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.22013 r. poz.267), w zwr4zku z art. 1l ust. 5 ustawy zdnia2l lipca2006 r.
o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. ll49 z p62n. zm.) oraz uchwaly
Nr 5/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia
PrzewodniczEcemtr otaz ZastEpcy PrzewodniczEcego Komisji Nadzoru Finansowego
upowaznienia do podejmowania dzialah w zakresie wla5ciwoSci Komisji Nadzoru
Finansowego orcz do udzielania dalszych pelnomocnictw,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.07.2013 r., dorgczonego organowi nadzoru dnia
03.01.2013 r., zlohonego przez Zachodmopomorsk4 Sp6ldzielcz4 Kasg OszczgdnoSciowo-
Kredyow4 o zatwrcrdzenie statutu kasy, Komisja Nadzoru Finansowego

zatwierdza statut Zachodniopomorskiej Sprildzielczej Kasy OszczgdnoSciowo-
Kredytowej w brzmieniu ustalonym uchwal4 nr 6 Zwyczajnego Zebraniz
Przedstawicieli Kasy z dnia 28.06.2013 y. w sprawie dostosowania postanowiefi Statutu
Zachodniopomorskiej Spdldzielczej Kasy Oszczgdnoiciowo-Kredytowej z siedzibq w
Szczecinie do zapistiw ustawy z dnia 05 listopada 2009 r. o spdldzielczych kasach
o s zc zg d n o S c io w o - kr e dy t owy c h.

Zgodnie z art. 107 $ 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstgpuje r;ig od
uzasadnienia decyzji wobec uwzglgdnienraZEdama strony w caloSci.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszej decyzjr moze, zgodnie z art. 127 $ 3 Kodeksu
postgpowania administracyjnego, w zwiqzku z art. 11 ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem
finansowym, zwrocil sig do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o ponowne
rozpatrzeme sprawy. Zgodnie z art. 129 $ 2 w zwr4zku z art. 127 5 3 in fine Kodeksu
postgpowania administracyjnego, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi sig w'

terminie 14 dni od dnia dorgczenia stronie niniejszej decyzli.
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