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Janusz Majcher,
burmistrz
Zakopanego

Prof. Jerzy
Regulski

Wiceburmistrz
Krzysztof
Skolimowski

- Żaden resort nie może
dyktować samorządom, co
mają mieć w swoich
strategiach, tym bardziej, że są
jeszcze radni, którzy mogą ją
zmienić. To jest ich przywilej, a nie
administracji rządowej - zaznacza
Marek Wójcik, dyrektor biura
Związku Powiatów Polskich.
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Polityka i Społeczeństwo

Komunikacja społeczna

Edukacja

Wydarzenia lokalne

Wschód potrzebuje
infrastruktury jak kania
dżdżu...

Jeden z inwestorów powiedział
mi, że z powodu braku
nowoczesnej sieci dróg, a
także położenia, inwestując we
wschodniej Polsce, zamiast w
zachodnich regionach, straciłby
około 5 mln zł rocznie - mówi
Tadeusz Truskolaski, prezydent
Białegostoku.
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Siemens zmodernizuje budynki użyteczności publicznej w mieście. Partnerzy zostaną
razem przez 14 lat - informuje "Puls Biznesu".

Niemiecki Siemens zaprojektuje, sfinansuje i przeprowadzi termomodernizację 10
budynków użyteczności publicznej w podwarszawskiej miejscowości.

Oferta niemieckiego koncernu była jedyną jaka wpłynęła do gminy; firma
zagwarantowała wymierne oszczędności na ogrzewaniu m.in. w szkołach,
przedszkolach, przychodni zdrowia.

"Korzyścią Siemensa będzie opłata za dostępność, płacona w ratach przez 14 lat.
Łączna wartość wynagrodzenia partnera prywatnego to ponad 10 mln zł" - mówi
Rafał Cieślak z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, która
wspomagała gminę przy transakcji.

Projekt będzie finansowany hybrydowo - ok. 20 proc. nakładów będzie pochodziło z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu
Zielonych Inwestycji.

Siemens ma już na koncie podobną inwestycję w Radzionkowie na Śląsku.
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Weryfikacja na czerwono,
czyli eWUŚ w praktyce

2013 r. przełomowy dla
zadłużonych szpitali?

Portalopolsce.pl z
poślizgiem

Termomodernizacja 10 budynków w
Karczewie
 

Podwarszawska gmina Karczew zawarła
w środę pierwszą na Mazowszu umowę z
wykorzystaniem partnerstwa publiczno-
prywatnego.
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Przedłużenie wsparcia dla kogeneracji przyjęte (02-01-2013, 19:29)

Najwięcej obszarów wiejskich w Polsce (02-01-2013, 19:14)

Nowe inwestycje dzięki rozszerzeniu krakowskiej SSE (02-01-2013, 18:43)

Hiszpanie nie złożyli w terminie planów budowy linii tramwajowych w Olsztynie
(02-01-2013, 18:13)

Kanalizacja i drogi w podlaskim dzięki PROW (02-01-2013, 17:58)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy. 
 

Kliknij aby dodać komentarz.
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Termomodernizacja 10
budynków w Karczewie

Podwarszawska gmina Karczew
zawarła w środę pierwszą na
Mazowszu umowę z
wykorzystaniem partnerstwa
publiczno-prywatnego.
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