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Dziś, pierwszego lipca, była mała ulewa. Oczywiście tak, jak  przewidywaliśmy, skarpa przy
boisku nie bardzo wytrzymała nawał wody. Na  szczęście deszcz nie trwał długo. Efekt był
jednak taki, że wjazd na  budowę odkopywała ładowarka, gdyż tyle błota się zebrało ze skarpy.
Jak  na zdjęciach poniżej widać, boisko już zaczyna wisieć w powietrzu. Jeśli  deszcz w takiej
formie pojawiłby się jeszcze raz, prawdopodobnie osunie  się płot szkoły.       

  Pierwsze zdjęcie po lewej przed ulewą, drugie po. Znajdź różnice...

    {gallery}galeria/skarpa0701{/gallery}  

 

  W międzyczasie rozbierany jest chodnik pomiędzy Kolonią Zręby a  Suchaninem, budowlańcy
nic sobie nie robią z tego, że starsze osoby i  kobiety z wózkami nie będą miały jak się
przedostać ani w jedną ani w  drugą stronę.

  {gallery}galeria/schody0701{/gallery}  

 

  Wracając do zaległych tematów, dzwoniliśmy dziś znowu do urzędu,  niestety dziś pani nie
oddzwoniła, a kolejny nasz telefon też został bez  odpowiedzi, urzędnicy nie potrafią nic
powiedzieć o tym, kiedy, jaką i  czy w ogóle otrzymamy odpowiedż. Pani stwierdziła, że urząd
nie musi w  ogóle odpowiadać w jakimś wyznaczonym terminie i że jeśli nie  odpowiedział, to
znaczy że sprawa jest wielowątkowa i musi to trwać. Dla  informacji pani pracuje w sekretariacie
Prezydenta Miasta.

 Poniżej wyciąg z Kodeksu Postępowania Administracyjnego:  

Art. 35.§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej
zwłoki.

  

§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o
dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu
o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się
postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

  

§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie
później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu
miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
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§ 4. Organy wyższego stopnia mogą określać rodzaje spraw, które załatwiane są w terminach
krótszych niż określone w § 3.

  

§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z
przyczyn niezależnych od organu.

  

Art. 36. § 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ
administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i
wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

  

§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki
w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

  

Art. 37. § 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl
art. 36 stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

  

§ 2. Organ wymieniony w § 1, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin
załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia
sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu
terminów załatwiania spraw w przyszłości.

  Pozdrawiamy kompetentną panią z sekretariatu Pana Prezydenta. Nie dziwi teraz nic, co się
dzieje w urzędzie...

 A przy okazji...
 Dziś nastąpiła również niemiła sytuacja, w czasie robienia zdjęć pan z  budowy wystosował
pogróżki pod naszym adresem. Pan stwierdził, że on to  inaczej z nami załatwi, i że zobaczymy
jak. Na szczęście mamy to  nagrane na dyktafonie (biorąc przykład z p. Michnika) i gdyby
cokolwiek  nam się stało, już wiemy z czyjej inicjatywy to nastąpi.
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