
PCIRtI z,uMIENlE
zawalte w dniu 196,..... r.

w spnawie zawierlariia

pr,zez Zarząd Kółka zbiorowych umów kontraktiacyjrnych na dostawę do p,unktu skuptr Żywca

tejze spółdzielni !,rzocy mięsno-słoninowej i rnłodeg bydła tzeźnego.

t. PoSTANolvtENIA oGoLNE.
Mocą niniejszego porozumienia gminna spółdzielnia ż|ec,a, a Zarząd Kółka Rołniczego

prz;zjmuje zlecenie na zawieranie w imieniu członków Kółka, zbiorowych umów kOntrakt,a-

cyjn;;ch na dostawę mŁodegc bydła,rzeżnego oraz trzody mięsno-słoninowej.
Przy zal,vleTanru z GS umowy zb,orowej rra dostawę zwierząt tzeżnycbl, Zarząd. KÓłka jest

wobec GS korrtrahentem, który: reprezerrtuje uprawnienia j. obo...liiązki członka-Prcducenta,
olaz oTganizuje pod,aż o;bjętej zobowiązaniem u.rnown:{m ]:nasy to"warowej. W z:wiąz:kłztYm
obie strony zoibołviązane są do wzajemnej ścisłej współpracy oraz współdziałania z GRN
i scp wu- wszJstkich sprawach związanycll z intelesami człc,nków kółka, kontraktujących
z,wierzęta rzeźne w ramach umów zbiorcwych-

Umowy zbiorołlze winny bryć zawlerane na p,oglcz9g4ł9_m.iegĘqe doĘtaŁy,_ osobno na do-

_c,tawę trzody i osobno na dostawę bydła.

Każca ufflov/a spcrząclzana jest w trzech egzenrplarzach, z ktorych jeden zattzYrnuje

Zatząd Kółka, po jednym doręczając gminnej spólCzieini i Spółdzielni Osz.czędnoŚciorvc-Po-

życzkowej (celem umożii,wienia producentom,ttzysi<ania r,v SOP bezprocentorvego kreC;vtu)"

CzŁo,nkowie KoŁka kontraktujący w ramach umor"ry zbiorowej trzodę nie atrzYmują
potwierczenia zawarcta u_rnorwy. Nato,miast każCy człanek Kcłka objęty um,ową ztrioł:c"wą

na dostawę młoCe gc byclła ctizymuje w GS ,,blankiet |JZ", który PrzeC do,s'uawą Przed-
kłada w GRN celem uzyslkania ad.nctacji o stanie wykonania do,staw ob,cl','iąziqow7łch. PrzY
dostarł,ie bycła procucent vlinien bez:ł,zględnie dosta.iczyć da Gs wymieniony ,,blankiet uz"
z adnctacią GRN (zosia 3e an prze,z GS dcłączorry da kwitu do,stawy i skuprr pozo,stającego

w GS).

II. oBol,vIĄZKI STRON.

A. Obowiązki Gminnej Spółdzielni.
1. Szczegółowe zapoznawanie Zarząó,u i człorlkó.v Kqłka z vlarunkami i tr3lbemkontrak-

tacji zwierząt tzeźnych na ulTro\^/y zbioic,:,-;e ,

ż. Doręczanie Zatządowi Kółka blankieió,w urnó,,.rł koniraktac;ljnych ataz ka\czYkóvu do

kolczykowania zakontraktowanegc byłiła.
3. \ĄIy,st,awianie zleceń na zalicz,kowy zakirp węgla rolnikonr kcntraldującym zbiorowo

trzo,dę miesno-słcninową.
4. Wystawianie ..blankieióu, IJZ" rolnikom kontraktującym zbiorowo młode bydło oraz

przesuwając:ym termln dostawy zakantraktowanej trzody.
5. Miciągnięci,e do rejestrów kontraktacyjnvcli. na odpołr.iedn,i miesiąc do,starvy wszYst-

kich proC,ucentórlr, wymienlonych kolejn0 w ulTlowie zbiorov,zej z,awartej na dostawę
trzody jak również na. dasŁawę bi,dła - na tych sarnych zasa,da,ch, jak przy indY-
widualnyclr umowach kontraktacyjnych.

6. Dołrcnyvranie odpowiednich. zapisórv w rejestrach kcntraktacyjnych i w posiadanych
umowa,ch zbiołcwych odnŃnie zlniany termirru clostałnry, wydania zleconia węglowego
i ,,blankietu UZ".



7. Stały kontakt z Zarzą_dern Kółka, inŃruowanje i propagowanie warł,rnków kontraktacji
it.p.

B. Regularrre wypłaca,nie Zarządowi Kółka należnoś,ci prowizyjnych za zakotrtraktowan€
w ramach umoM/y zibiorowej i dostarczone sztuki.

B. Obowiązki Zarząda Kółka Rolniczego.
1. Spnawdzenie stanu posiadania w gosp,odar,stw,ach członkowskich zwierząt zgłoszonycłr

do kontrakta,cji, ustalenie z czŁonkami ilości i asortymentu zwierząt do kontraktacji
oraz terminu dostawy.

2. Spor,ząclzenie umów kontraktacyjnych na kolej,ne miesiące d,ostawy, tj. wypełnienie od-
powiiednich rubryk, zebranie podpisów cżłonków-produc,entów i uzyskanie akceptacji
GRN na każdą zakontrakto\Maną w umiowie zbiorowej sztukę trzody chlewnej.

3. Doręczenie gminnej spółdzielni (do końca kazdego miesiąca) 3 egzemplarzy ulTlo\^/y,
celern podpisania, a następnie doręczenia podpisanego egzernplarza Spółdzi,elni Oszczęd-
rrŃ,ciowo-Fożyczkowe j.

4. Ko,lczykowanie objęte,go umoi\Mą zbiwową bydła.

5. Na wn,iosek produceinta załatwianie z GRN i GS przes,rnięclia terminu dostar,vy za-
ko,ntraktołxranej trzo,dy oraz z GS - zakontra}<towa,nego bydła (z o,dnotorvaniem te,j
zmtany w odpo,wiedniej rubryce umo\^/y zbiorowęj).

6. Dop,ilnowaniie terminowej dostawy sźuk objętych umową zbiorową.

ilI. WYSoKoŚc t rnyB wYPŁATy WYNAGRODZENIA l\A F(ZECZ KOŁKA
ROLNICZEGO ZA CZYNNOŚCL ZWIĄZAI{E Z ZAWIERANIEM UMOW ZBIOROIVYCH.

Za czynnośct zw,lązane z zawieraniem umów zbiorowych kontraktacyjnych Zatząd, gminnej
spółdzielni wypłaca Zarządowi Kółka Rolniczego starvkę prowizyjną w wysokości:

7 zł za każdą zakontraktowaną w ramach umowy zbio,rowej i doistarcz,oną sztukę trzady
mięsno-słoninoiwej;

- 10 Zl za każdą za,kontraktowaną w ramach urnrowy zbiorowej i d,ostarczorrą sztukę młodego
bydła.

Gminna Spółdzielnia ustala z Zarządern Kółka Rolniczego sposób wypłaty prowizji:
a) miesięcznie*) - do dn,ia 5 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły,
b) po całlrowitym zrealizowaniu d,ostaw objętych jedną umową*) - w ter ninie 5 dni od

dalty pełnego zrealizo\^/,ani,,a umo\My (po dostawie wszystkich zakontraktowarrych sztuk).

Gmirnna Spółdzielni:,a zabowiązuje się do ścisłego przestrzegania ustalonego terminu doko-
nywania wypłat prow,ilzyjnych.

zAF"zĄD
KÓŁKA ROLNICZEGO

zARzĄD
GMINNEJ SPÓŁDZIELNI

,,SAMoPoMoc CHŁoPSKA,,

*) niepotrzebne skreśIić.
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