RM.0012.1.2021

Chodzież, dnia 28 stycznia 2021 r.
Pan
Jacek Gursz
Burmistrz Miasta Chodzieży
Państwo Radni
Rady Miejskiej w Chodzieży

Zapraszamy na posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Edukacji,
Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży, które odbędzie się w dniu 4 lutego
2021 r. (czwartek) w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji Zoom. Spotkanie rozpocznie się
o godz. 1300.
Program posiedzenia:
1. Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży:
a) pomoc społeczna – kto korzysta z pomocy, ilu osobom udzielana jest pomoc, z jakich
form pomocy korzystają podopieczni;
b) potrzeby jednostki;
c) trudności i zmiana charakteru pracy oraz dostępność związana z okresem pandemii;
d) realizacja planów współpracy z innymi jednostkami;
e) pomoc w czasie pandemii osobom uzależnionym.
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży:
a) realizacja zadań społecznych gminy w 2020 roku;
b) wpływ sytuacji związanej z pandemią na charakter pracy jednostki (dostępność);
c) skala zmieniających się potrzeb i trudności wynikających z sytuacji rodzinnych i zdalnej
pracy szkół - rola asystentów (zatrudnienie);
d) współpraca z innymi organizacjami;
e) wykorzystanie pomieszczeń.
3. Strefa Płatnego Parkowania – dyskusja i ocena funkcjonowania:
a) Jaki jest stan techniczny urządzeń do pobierania opłat w Strefie Płatnego Parkowania
(parkometrów)? Czy w roku 2020 dokonano ich modernizacji i napraw? Jakie były tego
koszty?
b) Czy planuje się na rok 2021 modernizację i zakup nowych urządzeń do opłat w Strefie

Płatnego Parkowania? Ilu i jakich?
c) Czy MOSiR lub Burmistrz Miasta otrzymał informację od mieszkańców Chodzieży
o zapotrzebowaniu na zwiększenie liczby miejsc parkingowych? Jeśli tak, to w jakich
lokalizacjach?
d) Jak kształtują się należności wynikające z opat za korzystanie ze Strefy Płatnego
Parkowania (windykacje)? Jakie zostały podjęte działania i jakie jest zadłużenie?
e) Czy podjęto działania w zakresie marketingowym i informacyjnym dotyczące aplikacji
moBiLET? Jeśli tak - jakie? W czasie pandemii korzystanie z rozwiązań elektronicznych
wiąże się z ograniczeniem liczby osób, które mają styczność z urządzeniami do regulowania
należności za postój w Strefie.
f) Na jakim poziomie można oszacować wpływy w roku 2021 związane z sytuacją
epidemiczną (w porównaniu z rokiem poprzednim)?
4. Omówienie materiałów przygotowanych według porządku obrad sesji Rady Miejskiej
w Chodzieży zwołanej na dzień 8 lutego 2021 r.
5. Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki w sprawie wniosków o wydanie nieodpłatnej karty
abonamentowej obowiązującej w Strefie Płatnego Parkowania.
6. Sprawy bieżące.
W związku z zagadnieniami dotyczącymi działania MORPA, MOPS oraz MOSiR
w Chodzieży, ujętymi w przyjętym Uchwałą Nr XXIX/223/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 30 grudnia 2020 r. planie pracy komisji na 2021 rok, zwracamy się (za pośrednictwem Pana
Burmistrza) z prośbą do Kierownictwa powyższych jednostek o przygotowanie pisemnej informacji
we właściwych sprawach lub udział w posiedzeniu przedstawiciela, który omówi je podczas
spotkania.
W przypadku chęci osobistego udziału w spotkaniu prosimy o wysłanie na adres
radamiejska@chodziez.pl adresu e-mail, na który wysłane zostanie zaproszenie do spotkania
w Zoom.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
/-/ Michał Kozioł

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
/-/ Małgorzata Jeśko-Doręgowska

