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zawańa W dniu 6 kwietnia 2ol7 r, w Nysie pomiędzy:

Gminą Nysa, z siedzibą: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, NIP 753-241-45-79, reprezentowaną
przez Burmlstrza Nysy - Kordiana Kolbiarza. zwaną dalej Zleceniodawcą,

a

panem Jakubem (orneckim, radcą prawnym prowadzącym działalność w ramach kancelarii
Radcy Prawnego, ul. Loretańska r2/4, 31-LL4 Kraków.
zwanym dalej Zleceniobiorcą,

o treści następującej:

§1.

1. zleceniodawca powierza/ a zlecenjobiorca przyjmuje zobowiązanie do świadczenia pomocy
prawnej dla Zleceniodawcy.

2, usługi pomocy prawnej określone powyźej obejmują doradztwo prawne i reprezentację
(zastępstwo procesowe) zleceniodawcy we wszystkich instancjach, w tym przed sądem
Najwyższym, w sprawach:
1) z powództwa Wandy Pacek istanisława Pacek przeciwko Gminie Nysa o zapłatę,
2) z wniosku wandy pacek istanisława pacek z udziałem Gminy Nysa o ustanowienie

służebności przesyłu,
czynności będące przedmiotem niniejszej umowy zleceniobiorca może powierzyć innej
osobie do wykonania, po uprzednim uzgodnieniu tego ze Zleceniodawcą,
zleceniodawca zobowiązuje się do udostępnienia zleceniobiorcy wszelkich dokumentów
ijnformacji niezbędnych do należytego Wykonania niniejszej umowy.

§2.

Tytułem wynagrodzenia za czynności oznaczone w §1 zleceniodawca zapłaci zleceniobiorcy
kwotę 18.000,00 zł netto (słownie: osiemnaścje tysięcy złotych 00/1O0), w tym
z tytułu czynności wskazanych W § 1ust.2 pkt 1 kwotę 12.oo0,00 zł netto, a z tytułU
czynności wskazanych W § 1 ust. 2 pkt 2 kwotę 6.000,00 zł netto, powiększoną
o podatek vAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury, płatną w terminie
14 dni od doręczenia zleceniodaWcy stosownej faktury VAT, Wystawionej przez
zleceniobiorcę. zleceniobiorca uprawniony jest do wystawienia faktury vAT po dokonaniu
pierwszych czynności procesowych podjętych w imjeniu zleceniodawcy w danej sprawie
WskazanejW§lust.2.
Niezależnie od wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 zleceniobiorcy przysługują nadto
koszty zastępstwa procesowego/ w9 norm przepjsanych, w wypadku ich zasądzenia na
rzecz Gminy Nysa W orzeczeniu kończącym postępowanie i ich uiszczenia przez stronę
przeciwną, względnie ich wyegzekwowania od strony przeciWnej.
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3, zleceniobiorcy przysług uje. ta kże zwrot wydatków poniesionych na realizację niniejszegozlecenia w zakresie kosztów dojazdu zleceniobiorcy z siedziby kancelarii do sądu lubzlecenjodawcy. wg stawek określonych w rozporządzeniu Ministra pracy i polityki
społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracowniłowizatrudnionemu W państwowej lub samorządowej jednostce ar".v ó"at"t"*"l-, ,r,rrupodróży służbowej (Dz. U. poz, 767), ao wysotościs. o00,00 zł netto (słownie: trzy tysiącezłotych 00/100). Należności z tytułu ww. wydatkJw płatne będą po ich poniesieniU

|" fl"ł",l^"ł'-a 
n iu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zleceniodawcy stosownej

4, koszty i opłaty sądowe, egżekucyjne oraz koszty adminjstracyjne związanez wykonywaniem przedmiotu umowy ponosi ZleceniodaWca.5. Zapłata należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia *.łurun"go W ust, 1 i ust. 2 oraznaleŻnoŚci z tytułu wydatków, o którycń mowa w ust. :, nastąci na podstawie fakturWystawionych przez zleceniobiorcę, na jego rachunek bankowy *.-ka.uny * rułtuo" ułr,

§3.
1, umowa niniejsza zostaje zawarta na czas konieczny do przeprowadzenia czynności,o których mowa W §1, jed.nak nie dłużej niz ao ania 31 grudnia 2077 r. w przypadkuniezakończenia postępowań sądowych do upływu powyżsrego terminu zostanie" ru*unvstosownY aneks do umowy/ z zastrzeżeniem, iż w żwiązku z przedłużeniem terminu
_ obowiązywania umowy wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1, nie ulega zmianie.2, każdej że stron przysługuje prawo do *vpo*i"ar"niu niniejszej umowy z zachowaniemUmownego jednomies jęcznego terminu wypowiedzenia/ ze skutkiem na koniec miesiącakalendarzowego oraz w innych przypadłaci wst azanych w Kodeksie cywilnym,Wypowiedzenie umowy 

.powoduje konieczność poa.ynl"niu przez strony umowydodatkowych ustaleń w zakresie wysokości ,ry*9rojJ"niu wskazanego W § 2 Ust. 1 tak,aby zostało ono obnjżone proporcjonalnie do zakńsu niewykonanych usług.

§4.

1. il]:ll^" i]:j:zej urr.,:Wy Wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

,*:::::T:__.39"_1i,właś:iye.mu _ze 
względu nu .i.arióąŻlu.eniodawcy.3. UmoWę w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzach, po jednym dla każdej zestron.
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