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Wszystko o partnerstwie publiczno-prywatnym dla samorządów
Metryki spraw administracyjnych -

Dziewięćdziesiąt pytań i odpowiedzi, dotyczących różnych, prawnych

wzór i sposób prowadzenia

aspektów partnerstwa publiczno-prywatnego - to efekt akcji informacyjnej

Nowe wzory oświadczeń

zorganizowanej przez serwis ppportal.pl przy współudziale trzech kancelarii

majątkowych dla samorządowców -

prawnych.

komentarz eksperta
Nowe wzory oświadczeń

Celem akcji "Partnerstwo Publiczno-Prywatne - pytanie,

majątkowych - rząd uznał

prawnik, porada" było upowszechnienie wśród pracowników

argumenty strony samorządowej

jednostek samorządowych wiedzy na temat PPP, jako formy

Prowadzenie metryki sprawy

realizacji inwestycji publicznych przy współudziale partnera

administracyjnej nie powinno być

prywatnego.

powierzone jednej osobie
Nowe zasady konkursu na dyrektora

fot. Thinkstock

Patronami merytorycznymi zostały znane w branży PPP

szkoły

kancelarie: Kurzyński, Kosiński, Łyszyk i Wspólnicy,

Kontrola zarządcza w jednostkach

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz oraz Kancelaria Prawna

samorządu terytorialnego

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

Przygotowania do konkursu na

napłynęły od samorządów.

dyrektora szkoły czas zacząć
Prowadzenie metryk spraw

- Zainteresowanie akcją wśród jednostek samorządu terytorialnego było bardzo duże.

administracyjnych i podatkowych to

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

obowiązek

stopniu szczegółowości, zarówno dotyczące podstawowych kwestii związanych z PPP,

Samorządowcy znaleźli nowy sposób

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

by zaoszczędzić na szkołach

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

Metryki spraw podatkowych - wzór i

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

sposób prowadzenia
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Polecamy:

Samorząd Terytorialny czasopismo (poszczególne
numery)
Samorząd
Terytorialny
czasopismo
﴾poszczególne
numery)
cena:48,3 zł

Bezpłatny poradnik "Partnerstwo Publiczno-Prywatne - pytanie, prawnik, porada" zawierający pytania samorządów, oraz odpowiedzi prawników, pobrać można ze strony
www.ppportal.pl

Tego samego autora
Prawie pięć milionów złotych na
place zabaw w ramach "Radosnej
Szkoły"
Szwajcarskie pieniądze dla polskich
Karpat

26.04.12

Skomentowano 0 razy

Rusza Konkurs Europejskie Nagrody
Ś rednia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Samorząd
Terytorialny
PRENUMERATA
KWARTALNA

Wszystko o zatrudnianiu
pracowników samorządowych

Powrót na górę

Samorząd Terytorialny PRENUMERATA
KWARTALNA

cena:144,9 zł

Promocji Przedsiębiorczości
Krosno wykorzysta partnerstwo
publiczno-prywatne do budowy

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 >

kompleksu rekreacyjno-sportowego

Zakres swobody zawierania
umów przez jednostki
samorządu terytorialnego
Zakres
swobody
zawierania
umów
przez
jednostki
samorządu
cena:89,25 zł

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
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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Serwisy ABC

ABC.com.pl
Akty prawne
Kadry
Oświata
Dyrektor Szkoły
BHP
Podatki
Doradca Podatkowy
Budownictwo
Środowisko
Zdrowie

Kontakt

Regulamin

Polityka prywatności

Serwisy prawnicze LEX

LEX.pl
Akty prawne
Serwis samorządowy
Kancelaria
Portal dla studenta
Mediacje
Zastepstwo.pl

Reklama

Księgarnia Profinfo.pl

Mapa strony

Helpdesk

Produkty on-line

LEX Omega
LEX Sigma
LEX Gamma
LEX dla Samorządu Teryt.
LEX Zamówienia Publiczne
LEX Administracja Skarbowa
LEX dla Banków
LEX dla Sędziego i Prokuratora
Czasopisma on-line
Informator Prawno-Gospodarczy
Kancelaria Prawna
Prawo Europejskie
LEX Szkolnictwo Wyższe i Nauka
LEX Tłumaczenia
LEX dla Notariusza

Vademecum Głównego Księgowego
Vademecum Głównego Księgowego
Administracja
Vademecum Doradcy Podatkowego
Vademecum Biegłego Rewidenta
Serwis HR
Serwis Prawa Pracy i Ubez. Społ.
Serwis Windykacje
Serwis BHP
Serwis Budowlany
Prawo Oświatowe
Prawo Ochrony Środowiska
Prawo i Zdrowie
Analityk Finansowy
E-Dyrektor Szkoły

