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Wszystko o partnerstwie publiczno-prywatnym dla samorządów

Dziewięćdziesiąt pytań i odpowiedzi, dotyczących różnych, prawnych

aspektów partnerstwa publiczno-prywatnego - to efekt akcji informacyjnej

zorganizowanej przez serwis ppportal.pl przy współudziale trzech kancelarii

prawnych.

Celem akcji "Partnerstwo Publiczno-Prywatne - pytanie,

prawnik, porada" było upowszechnienie wśród pracowników

jednostek samorządowych wiedzy na temat PPP, jako formy

realizacji inwestycji publicznych przy współudziale partnera

prywatnego. 

Patronami merytorycznymi zostały znane w branży PPP

kancelarie: Kurzyński, Kosiński, Łyszyk i Wspólnicy,

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz oraz Kancelaria Prawna

Jerzy T. Pieróg. To właśnie ich przedstawiciele udzielali odpowiedzi na pytania jakie

napłynęły od samorządów.

- Zainteresowanie akcją wśród jednostek samorządu terytorialnego było bardzo duże.

Do redakcji napłynęło blisko sto pytań, dotyczących PPP. Były to zagadnienia o różnym

stopniu szczegółowości, zarówno dotyczące podstawowych kwestii związanych z PPP,

jak i szczegółowych aspektów: m.in. definicji ryzyka dostępności, wpływu powołania

spółki partnera prywatnego z podmiotem publicznym na dług publiczny, czy kwestii

podatkowych - mówi Ewa Glinkowska-Neuman, redaktor serwisu PPPortal.pl.

Bezpłatny poradnik "Partnerstwo Publiczno-Prywatne - pytanie, prawnik, porada" -

zawierający pytania samorządów, oraz odpowiedzi prawników, pobrać można ze strony

www.ppportal.pl

 

26.04.12

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Warto przeczytać

Metryki spraw administracyjnych - wzór i sposób prowadzenia
Metryka sprawy administracyjnej jest zakładana i prowadzona w sprawach,
które toczą się w oparciu o kodeks postępowania administracyjnego. Wzór
metryki i sposób jej prowadzenia określa rozporządzenie wykonawcze.
Katalog spraw wyłączonych spod obowiązku prowadzenia metryk spraw jest
dość szeroki. Więcej >

Nowe wzory oświadczeń majątkowych dla samorządowców - komentarz
eksperta

Analiza wzorów projektu nowego oświadczenia majątkowego
zamieszczonego na stronie internetowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, które powinien składać szerokorozumiany "korpus"
samorządowców, nasuwa szereg wątpliwości. Więcej >

Nowe wzory oświadczeń majątkowych - rząd uznał argumenty strony
samorządowej
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Samorząd Terytorialny -
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cena:48,3 zł
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PRENUMERATA
KWARTALNA

cena:144,9 zł

Zakres swobody zawierania
umów przez jednostki
samorządu terytorialnego

cena:89,25 zł
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Znaczna część zgłoszonych uwag (strony samorządowej -przyp. red.)
została uznana za uzasadnioną, wobec czego proponuję ich uwzględnienie
(…) - napisał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacek
Cichocki w piśmie skierowanym do KWRiST. Rząd wycofał się z propozycji
najbardziej kontrowersyjnych zmian w nowych wzorach oświadczeń
majątkowych. Więcej >
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