³añ. Przy wzrocie produkcji ciep³a o 5%
w stosunku do ubieg³ego roku i wzrocie
cen energii elektrycznej o ponad 3%
zmniejszy³y siê koszty zu¿ycia energii
elektrycznej o 7%. Równie¿ pomimo
wzrostu cen wody o ponad 19% koszty
zu¿ycia wody zmniejszy³y siê o 29% tj.
ponad 30 tys. z³. Dalsze efekty nast¹pi¹
po wykonaniu kolejnej modernizacji tych
urz¹dzeñ.
Nak³ady na remonty w Zak³adzie Energetyki Cieplnej w latach 1999  2003
przedstawia wykres.
W wyniku realizacji corocznych planów
remontów w Zak³adzie Energetyki Cieplnej zatwierdzonych przez Radê Nadzorcz¹ w ostatnich czterech latach wykonano b¹d zakoñczono realizacje wielu istotnych dla gospodarki cieplnej przedsiêwziêæ.
Najwa¿niejsze z nich to:
 Monta¿ zaworów termostatycznych
zakoñczony w 2000 r.  Modernizacja wêz³ów cieplnych  2001 r.  Monta¿ po-

dzielników kosztów ogrzewania  2002 r.
 Opomiarowanie zu¿ycia ciep³a we
wszystkich budynkach  2002 r.  Ponad
25% sieci jest ju¿ wykonanych w technologii rur preizolowanych  Rozpoczêcie
na szerok¹ skale modernizacji kot³owni
przy ul. ¯niwnej  2002 r. oraz przy ul.
Szczeciñskiej  2003 r.

Efektem tych dzia³añ jest zmniejszenie
zapotrzebowania na ciep³o w zasobach
Spó³dzielni o ponad 25% i zwiêkszenie
sprzeda¿y ciep³a odbiorcom obcym do
40% posiadanej mocy. W znacznym stopniu umo¿liwi to przeniesienie ciê¿aru prowadzonych modernizacji z cz³onków
Spó³dzielni na pozosta³ych odbiorców.

Nak³ady na remonty w ZEC w latach 1999-2003
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Zad³u¿enia z tytu³u op³at za u¿ywanie lokali
A. Lokale mieszkalne
Naliczenia czynszowe za okres od I  XII
2003 r. wynosz¹ 26 886 496 z³, a wp³aty dokonane w tym okresie 26 470 176 z³ (98,5%).
rednie miesiêczne naliczenia czynszowe w roku 2003 wynosz¹ 2.240.540 z³.
Zad³u¿enia w op³atach za mieszkania na
rzecz spó³dzielni w roku 2003 stanowi¹
8,5 % naliczeñ czynszowych i wzros³y o
441.806 z³ (23,9%). Na dzieñ 31.12.2003 r.
wynosz¹ 2.289.102 z³. Oznacza to, ¿e zaleg³oci czynszowe przekraczaj¹ miesiêczne naliczenia o 48.562 z³. W kwocie
zad³u¿eñ, niedop³aty z rozliczenia centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2002/
2003 stanowi¹ 172.784 z³ (7,5%) kwoty
zaleg³oci.
W poszczególnych osiedlach stan zaleg³oci przedstawia siê nastêpuj¹co:
Zagórska-Pó³noc
Zagórska-Po³udnie
Sady
Sandomierskie
Domki
jednorodzinne
Bieliny
Bodzentyn

641 379 z³ (28%)
608 111 z³ (27%)
479 201 z³ (21%)
527 401 z³ (23%)
20 672 z³ (1%)
8 503 z³ (0%)
3 835 z³ (0%)

Na dzieñ 31.12.2003 zaleg³oci za u¿ytkowanie mieszkañ i mediów mia³o 4.089
osób (41,1%) ogó³u cz³onków Spó³dzielni. Jest to o 620 osób (17,9%) wiêcej ni¿
w roku 2002.
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Zaleg³oci obejmuj¹ nale¿noci cykliczne (miesiêczne), których niep³acenie
powoduje comiesiêczne narastanie d³ugu, który jest dla Spó³dzielni bardzo

Przeciêtna kwota zad³u¿eñ w przeliczeniu na cz³onka zalegaj¹cego z op³atami
za mieszkania na koniec 2003 r. wynosi³a 559,82 z³ (w 2002 r.  532,52 z³) a na

Struktura zad³u¿eñ w latach w z³

1 000 000 z³
900 000 z³
800 000 z³
700 000 z³
600 000 z³
500 000 z³
400 000 z³
300 000 z³
200 000 z³
100 000 z³
0 z³

poni¿ej
miesi¹ca

1 miesi¹c

31.12.2001

2 miesi¹ce

31.12.2002

uci¹¿liwy. Mo¿e spowodowaæ brak p³ynnoci finansowej. Jak wiadomo Spó³dzielnia przyjê³a na siebie obowi¹zek
ci¹¿¹cy na cz³onkach, regulowania op³at
za media (woda, ciep³o, mieci itp.) za
cz³onkowie maj¹ obowi¹zek wp³acaæ
miesiêcznie zaliczki na pokrycie tych
kosztów.
Niep³acenie przez cz³onków coraz bardziej utrudnia prowadzenie gospodarki
zasobami mieszkaniowymi.
Strukturê czasow¹ zad³u¿enia przedstawia tabela na str. 13.

3-12
miesiêcy

powy¿ej 12
m-cy

31.12.2003

cz³onka zalegaj¹cego z op³atami ponad 12
m-cy 6.173 z³ (w 2002 r.  5.745 z³).
Zarz¹d prowadzi ró¿norodne dzia³ania
zmierzaj¹ce do wyegzekwowania nale¿noci w op³atach, miêdzy innymi:
1. Na wniosek d³u¿nika wyra¿a zgodê
na sp³atê zad³u¿eñ w ratach. W 2003 tak¹
zgodê uzyska³o 275 cz³onków.
2. W wysy³anych masowo wezwaniach
o zap³atê jest podawana informacja o
mo¿liwoci skorzystania z dodatków
mieszkaniowych przyznawanych przez
Urz¹d Miasta. W 2003 roku Urz¹d Mia-

