




































































DZIAŁ XII. Przepisy końcowe

§ 107.

spółdzielnia umieszcza ogłoszenia na stronie internetowej spółdzielni.

§ 108.

W sry3la9h nieuregulowanYch w Statucie obowiązują p.r"pi.y ustawy: prawo spółdzielcze, Ustawyo spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks 
"y*itny 

oia, iffi'u.ru*.

§ 109.
a

W PrzYPadkach wPrową dzenia zmian w ustawach b,ądź uznania przepińw za niezgodne z Kons§Ąucjąi gdY jednoczeŚnie kolidują one z przeplsami niniejŚ".go Ś;Ńi, prąyjmuje się za nieważne przepisy

f,}:',:hĘ:#::#:r"' Zmiany w przepisac-t stitutu p;;ńy 6y e iorpiiłone na najblizszym
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§ygnatu ra sprawy : ZG.Vlll N§-REJ. KRS/001 848/1 9/399

postanowienie

w składzie: STARSZY REFERENDARZ sĄDo\MY WTOLD lGNAsZEWsKl X
po rozpoznaniu w dniu:M .O4.201gw ZIELONEJ GÓRZE 'l

§Ą3 R§JcN0WY
\lill WycJział Gospodarczy

Krajowego Rejestnl Sarjowego
ul. Xoźuchońxa n. os-loł Zleloni Góra ODP|§

tel. §8/32?-,]2-60

Dnia:08.04.2019 r.
sĄD REJoNo\^/Y WZIELoNEJ GóRZE, Vlll\^/YDZ|AŁ GosPoDARczY KRAJoWEGo REJESTRU
sĄDo\^lEGo Społdrielnia §lie*akaniowa

tr l{nośnłe §dreańgkirn

1 ( r'l, złtg
\q8 L.,r.l,rLq.

PoDP,s,."..,..... ł.....,......

na posiedzeniu n i e j a w n y m
sprawy z wniosku: SPÓŁDZIELNIA MlEsZl(ANloWA W KRoŚNlE
o zmianę danych w Krajowym Rejestze Sądowymr\vJ99i1-9 vąvvllylll /.
dla podmiotu: SPóIDZ|ELNIA MtEsZKANlÓwnwKRośNlE oDRzAŃsKlM, KRosNo oDRZAŃsKlE
o nume.ze KRS: 0000130823

postanawia:

l.Wpisać w KĘowym Rejestrze Sądowym :

Reiestze Przedsiębiorców'' -

Dział 1 Rubryka 4 _ |nformacie o statucie

Łi]-,: {;_§śJg_[ Ę
0d OOĘczenia 1is1,: .:- 13 §oslanowi*nia _ z'rządzenls
shĘ skaęa
Skargę wnotl i.,, ,.I J;.;. Ftni" ,vydał załącz§n§
Dosrcnawięnie |un .,; _łften|§ ,ł :,:ąFrl*,icącza|nym terminb
7 dni oc datl Jor*e,ć ,,.

S.r,ru .3'.* ?,- ,:r_ :_, jl.|. , ł ?,ehlte, l}!E€
ł€3.,Ji].1!t *,iłł'tó*{*9$Ęl.M* iąi*łłłs.q l_:9Jr,Ył J ę*rłi*r*ir,ł,

sygnatura sprawy:zc.vlll rls-RĘl.KRs/oo',,ała l 19 l 399 wer. 1 1.00.00
I l uol o l ot o l r94t1 5-99/20 19-04-08- 14, 17,25,089685
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Sygnatu ra §prawy : ZG.Vlll NS-REJ.KRSI00I &ł8r1 9/399

§Ą3 R§Jct{cWY
__Vll 

l lĄl',,jżał Gospodarczy
.,,,,n,' r, r,,iv{i,.jo R€jestru Sądoweoo
U,.l\ozuchowiil:ii^r._3f 

"iZieloniffi ł.zotgr.

sĄD REJoNo\^/Y WzlELoNEJ GÓRZE, Vll! \,vYDaAŁ GOsPoDARczY KMJoWEGo REJESTRU
sĄDoWEGo
dla podmiotu: §PÓtDZlELNlA MlEszMNloWA W KRoŚNlE oDRzAŃ§KlM, KRosNo oDRzAŃsKE
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