
Aneks nr 1 do Umowy nr 20t.6lAOl9
o świadczenle obsługi prawnej

zawafty w dniu 05.06.2017r. w Nysie pomiędzy:
Gminą Nysa - Urzędem Miejskim w Nysie, reprezentowanym przez Burmistrza Nysy _ Kordiana
kolbiarza
zwanym dalej "Zleceniodalłicą"
a
GraŻyną Jankowską - Mazgułą prowadzącą Kancelarię Radcy Prawnego, Skorochów 32, 4$-3oo
Nysa

zwaną dalej "Zleceniobiorcą", o następującej treŚci:

§1

§ 4 umowy otrzymuje brzmienie:

,,Wramachobsługi prawnejokreŚlonejw§2ust.2pkt1-6Zleceniobiorcazobowiązujesię
zagwarantowaĆ swoją obecnoŚĆ w siedzibie Zleceniodawcy w i|ości nie mniejszej niz 10 godzin
w Ęgodniu, w następujących dniach Ęgodnia i godzinach: Środy 8.0o - 12.oo i czwaftki 8.oo -
14.00. W pozostałym okresie Zleceniobiorca będzie do dyspozycji Zleceniodawcy w kontakcie
telefonicznym, faksowym lub drogą elektroniczną",

Pozostałe zapisy umowy nie ulegają zmianie.

§3

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

zlecenioda zleceniobiorca

BUR§4Ęi },{YSY
AWNY

KorĘf,lt lbiatz
Ja,łoucta,Ąbegut

§2

Kontrasygnata Skarbnika Miasta
SKARBNIKI vtlłste

,g. i,,;NJ*"+,,o;

Spralvozono pod wzgĘdern

i ormaln o-prawnyrn

RADoĄ I_,RAA^,NY

a,trrffi*i"
Naczelńilł[Vvariuło

E*,IĘM,tanty



:

Umowa nr 2016/A0/9
o świadczenle obsługi prawnej

zawafta w dniu 18.04,2016r. w Nysie pomiędzy:

Gminą Nysa - Urzędem Miejskim w Nysie, reprezentowanym pzez Burmistrza Nysy - Kordiana Kolbiarza
zwanym dalej "Zleceniodawcą'

Grażyną 3ankowską - Mazgułą prowadzącą Kancelarię Radry Prawnego, Skorochów 32,48-300 Nysa

zwaną daiej "Zleceniobiorcą", o następującej treŚci:

§1
Zieceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego i jest wpisany na

listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opoltl pod nr OP-4B4/199B.

§2
1. Zleceniobiorca zobowiąuje się do świadczenia obsługi prawnej na rzecz Zleceniodawry.

2. Świadczenie obsługi prawnej polegać będzie w szczególności na:

1) udzielaniu porad prawnych w zakresie bieżącej działalnoŚci Gminy Nysa i Urzędu Miejskiego w Nysie,

ż} sporządzaniu opinii prawnych, ekspeĘz oraz pism procesowych z zakresu plawa pracy/ prawa

cywilnego, prawa adm!nistraryjnego, prawa gospodarczego i innych,

3) spoządzaniu pism w toku postępowań cywilnych, administracyjnych, podatkowych i karno-

SKarbowych,
ą) sporządzaniu i opiniowaniu umów zawieranych przez Zleceniodawcę, związanych z działainoŚcią

Gminy Nysa i Urzędu Miejskiego w Nysie,

5) opiniowaniu pod wzgiędem forrnalno-prawnym projektów aktów prawnych organów Gminy Nysa oraz

decyzji administracyjnych oraz udzielanir,.: pornocy w ich redagowaniu,

6) przygotowywaniu pozwów o zapłaię i podejmowaniu innych czynnoŚci w sprawach dochodzenia

naiezności przysługujących Gminie Nysa, w tyrn zastępstwo prawne w tych sprawach,

7) reprezentowaniu Zleceniodawcy pzed sądami oraz organami administracji na podstawie udzielonego

pełnomocnictwa, w tym w zakresie pkt 6.

§3
1, Z tylułu Świadczenia obsługi prawnej Zleceniobiorcy przysługiwaĆ będzie:

1) ztytułu świadczenia obsługi prawnej wyszczególnionej w § 2 ust.2 pK 1-6 - wynagrodzenie

ryczałtowe w wysokości 3252,03 zł miesięcznie + 23 o/o podatku VAT, §, 4 000,00 zł brutto (słownie:

cztery tysiące złoĘch 00/100),

ż) z tytułu świadczenia obsługi prawnej wyszczególnionej w § 2 ust, ż pkl7 - wynagrodzenie dodatkowe

w wysokości 100 o/o kosztów zastępstwa procesowego, zasądzonych na rzecz strony zastępowanej

przez Zieceniobiorcę, jeżeli kosĄ te został Ściągnięte od strony przeciwnej,

ż. ZapłaŁa wynagrodzenia, którym mowa w ust, 1 pkt 1 następowaĆ będzie na podstawie faKury VAT

wystawionej przezZleceniobiorcę po wykonaniu przedmiotu umowy w cianym miesiącu, w terminie 14 dni

od dnia jej doręczenia Zleceniodawcy, zaś wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - na podstawie

faktury VAT wystawionej pzez Zleceniobiorcę po powiadomieniu go pźez Zleceniodawcę o Ściągnięciu

koszlów od strony pzeciwnej, w terminie 14 od dnia jej doręczenia, Zleceniodawca/ w celu umożliwienia

Zleceniobiorcy wystawienia faKury VAT za należnoŚci, o których mowa w ust, tr_ pkt 2, zobowiązany jest

poinformować Zleceniobiorcę o fakcie ściągnięcia kosztów zastępstwa sądowego od strony pneciwnej

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zaistnienia tego faktu.

3. Zapłata na rzecz Zieceniobiorry należności z §Ąułu wykonywania niniejszej umowy nastąpi na konto

Zleceniobiorcy wskazane na wystawionej przez niego faktuze.



§4

Wramachobsługi prawnejokreŚlonejw§2ust,2pkt1-6ZleceniobiorcazobowiązujesięzagwarantowaĆ
swoją obecność w siedzibie Zleceniodawcy w iloŚci nie rnniejszej niż 10 godzin w tygodnir,l, w następujących

dniach tygodnia i godzinach: wtorki 8.00 - 12.00 i czwańki 8.0o - 14.00.
W pozosĘłm okresie Zleceniobiorca będzie do dyspozycji Zleceniodawcy w kontakcie telefonicznym,

faksowym lub drogą eiektroniczną.

§5

Zleceniobiorca zobowiązuje się oo zachowania w tajemnicy wszeikich informacji uzyskanych w związku z

wykonywaniem niniejszej umowy, jak równiez do zapewnienia bezpieczeństwa eleKronicznych kanałów

komunixacji ze Zleceniodawcą.

§6

Zlecenioblorca oświadcza, że z §/tułu wykonywania zawodu radcy prawnego jest ubezpieczony od

odpowiedziainości rywilnej.
§7

i, Urnowa zostaje zawafta na czas okreŚlony od dnia do dnia 18.04.2016r -3L.Lż,2aL7r.
ż. i.Jmowa może być rozwiązana w kazdym czasie na mocy porozumienia stron, a nadto przez każdą ze stron

z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

§8

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu ct7łvilnego.

§10

Sprawy sporne| wynikłe na gruncie niniejszej umowy, rozpatrywane będą pzez Sąd właŚciwy dla siedziby

Zieceniodawcy.

§il

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzrniąrych egzemplarzach, po jednym dia kazdej ze stron.
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