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NIK kontroluje PPP w samorządach

Zaloguj się:

Dekada potrzebna na spłacenie

Najwyższa Izba Kontroli sprawdza, jak gminy radzą sobie z projektami
partnerstwa publiczno-prywatnego. Samorządy obawiają się, że urzędnikom
może brakować doświadczenia i wiedzy na temat skomplikowanych
przepisów.
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Trwa pierwsza całościowa kontrola projektów partnerstwa

braków wniosku o pozwolenie na

publiczno-prywatnego (PPP). Przeprowadza ją Najwyższa

budowę

Izba Kontroli. Obejmie ona zarówno te samorządy, które
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jak i te, które z tego zrezygnowały.
- Taka kontrola jest potrzebna. NIK powinien poddać badaniu
fot. Thinkstock
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wszystkie zawarte umowy PPP i udzielone koncesje, a
wnioski muszą zostać szeroko rozpowszechnione w

środowisku podmiotów publicznych i prywatnych - uważa dr Rafał Cieślak, radca

orzekającego
burmistrza i rady miejskiej Bytowa
nieważne

prawny z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Ekspert wie, że
samorządowcy obawiają się podobnych inicjatyw, ale przekonuje, że bez
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zaangażowania organów nadzoru i kontroli w PPP wątpliwości dotyczące interpretacji
Koniec obowiązku meldunkowego

niektórych przepisów nigdy nie zostaną rozwiane.
- Jeżeli wyniki kontroli będą pozytywne, z pewnością zachęci to do PPP. Osobiście
postulowałbym łagodne potraktowanie przedsięwzięć, w których stwierdzono jedynie
drobne uchybienia formalne lub proceduralne albo nieprawidłowości niemające
istotnego wpływu na ważność zawartych umów - dodaje Rafał Cieślak.
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Koniec obowiązku meldunkowego

Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Już tylko niecałe trzy lata dzieli nas od całkowitego zniesienia obowiązku
meldunkowego. Przez blisko czterdzieści lat ten relikt poprzedniego systemu
politycznego traktowany był jako jeden z instrumentów państwa, które za
wszelką cenę chciało wiedzieć wszystko o obywatelu, poddając go
nieustannej kontroli i inwigilacji. Więcej >
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Dochody budżetu
jednostek samorządu
terytorialnego

szkoły

Tego samego autora
Przygotowania do konkursu na dyrektora szkoły czas zacząć (8)
ARTYKUŁ POCHODZI Z MIESIĘCZNIKA DYREKTOR SZKOŁY 01/2011.
www.dyrektorszkoly.pl Więcej >
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Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2012 r. - przyznanie
zasiłku rodzinnego
Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych istotnie zmienią sytuację osób
ubiegających się o przyznanie zasiłku rodzinnego. Więcej >
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