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Witam,
Pragnę Państwa poinformować o wynikach ważnego spotkania, jakie odbyło się w tym
tygodniu
w poniedziałek. Było to posiedzenie Komisji Wspólnej Tayside Contracts, w skład której
wchodzą Radni z Rad Miejskich Angus, Dundee City oraz Perth & Kinross. Komisja Wspólna
zarządza naszymi działaniami, przy czym dla naszego sukcesu ważne jest, aby miała ona do
nas zaufanie w kwestii tego co robimy. Im więcej (Komisja) ma do nas zaufania, tym większe
prawdopodobieństwo, że zaufa nam (w przyszłości) w kwestii świadczenia większej liczby
usług.
Komisja Wspólna omówiła wiele spraw, ale ja chcę się z Państwem podzielić informacjami na
temat trzech obszarów (naszej działalności): 1) Otwarcie Tay Cuisine – to nasz nowy przełomowy zakład produkcyjny żywności, z
siedzibą
w Claverhouse Industrial Park w Dundee, jaki rozpoczął działalność w styczniu. Była to
ogromna inwestycja wynosząca £1.9 i wymagała (wykorzystania) ogromnej ilość
umiejętności
naszych ludzi i podjęcia przez nich ciężkiej pracy w celu utworzenia tego zakładu,
prowadzona bardzo skutecznie przez Gary Conwaya. Ponieważ Radni nie mogli
odwiedzić tego obiektu ze względu na obecne ograniczenia, pokazaliśmy im krótki film
nakręcony w tym miejscu. Radni byli zachwyceni postępem i przyszłym potencjałem
Tay Cuisine. Aby oglądnąć krótki film należy kliknąć tutaj.
2) Plan Biznesowy – Komisja Wspólna zatwierdziła ten Plan, jaki określa zarówno to
dokąd musimy zmierzać jak i co musimy zrobić, aby odnieść sukces w ciągu
najbliższych kilku lat. Wielu naszych pracowników w organizacji pomogło w
stworzeniu tego Planu, poprzez między innymi prowadzenie otwartych sesji z
pracownikami, a także z powiązanymi Związkami Zawodowymi, więc wspaniale było
uzyskać jednomyślną zgodę Komisji, z komentarzami takimi jak "doskonałe
sprawozdanie" i "bardzo łatwe do odczytania". Pragnę podzielić się
z Państwem większą ilością informacji na temat planu biznesowego w ciągu
najbliższych kilku tygodni i miesięcy oraz na temat tego jak możemy współpracować,
aby osiągnąć nasze cele określone w Planie. W międzyczasie, z treścią Planu można się
zapoznać klikając tutaj.
3) Nasz Budżet i Plan Inwestycyjny na rok 2021/22 również został zatwierdzony.
Wymagało to ogromnego nakładu pracy Wendy Grant i jej Zespołu Finansowego, a
także wszystkich innych osób, które spędziły tak dużo czasu i wykorzystały fachową
wiedzę, aby zapewnić nam solidną sytuację finansową na przyszły rok.
Na końcu członkowie Komisji Wspólnej wyrazili dla nas swoje wielkie uznanie, gdyż są
świadomi tego jak niezwykle trudne było świadczenie naszych stale zmieniających się cennych
usług publicznych podczas pandemii, zwłaszcza w obliczu innych poważnych wyzwań, takich
jak niedawna zimowa pogoda. Szczególną uwagę zwrócono na Wspólnotową Usługę
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dostarczania Posiłków, jaka jest świadczona przez 365 dni w roku, zapewniając pomoc
osobom znajdującym się w trudnej sytuacji – pomimo pandemii i niezależnie od warunków
pogodowych.
Plan Biznesowy stwierdza na wstępie: Wszystko czym jesteśmy w Tayside Contracts i wszystko czym możemy być, jest osiągane
dzięki naszym ludziom, którzy pracują tak ciężko i tak bezinteresownie każdego dnia, aby
świadczyć doskonałe usługi dla naszych społeczności. Pandemia stawiła poważne wyzwanie
temu co robimy, a nasi ludzie w Tayside Contracts zareagowali wspaniale – jako że musieliśmy
się stale dostosowywać w celu świadczenia naszych podstawowych usług.
Podsumowuje to jak bardzo dumny jestem ja i nasz zespół zarządzający z tego, co udało się
Państwu osiągnąć w ubiegłym roku i jak bardzo jesteśmy wdzięczni za to, iż nadal świadczycie
doskonałe usługi na rzecz naszych społeczności, pomimo wszystkich wyzwań.
Bardzo Państwu dziękuję,

Keith McNamara
Dyrektor Zarządzający

