Struktura czasowa zad³u¿enia
Zad³u¿enie

Osoby

%

Kwota (z³)

%

Poni¿ej 1 miesi¹ca

2139

52,3

174162

7,6

1 miesi¹c

707

17,3

204160

8,9

2 miesi¹ce

451

11,0

246433

10,8

3-12 miesiêcy

682

16,7

985366

43,0

powy¿ej 12 m-cy

110

2,7

678981

29,7

Razem

4089

100

2289102

100

z nowej mo¿liwoci nacisku na nierzetelnych lokatorów.
Na 31 grudnia 2003 r. zad³u¿enia za gara¿e wynosz¹ 1257 z³ (w 2002 1350 z³).
Dotycz¹ 56 osób w tym 3 osoby zalega³y
za 3 miesi¹ce. Pozosta³e osoby posiada³y
zaleg³oci 12 miesiêczne (28 osób) oraz
dop³aty (25 osób). W styczniu 2004 roku 26
osób zalegaj¹cych z op³at¹ za gara¿ uregulowa³o ca³oæ zad³u¿enia na kwotê 843 z³.
B. Lokale u¿ytkowe
Spó³dzielnia wynajmuje 232 lokale
u¿ytkowe (100%) oraz 6.234 m2 dzier¿aw
terenów na tymczasowe pawilony (69
umów) i wynajmuje ciany budynków i
tereny pod reklamy (25 umów). £¹cznie
zawartych jest 326 umów najmu. Zad³u¿enia w op³atach za lokale u¿ytkowe i
dzier¿awê terenu w kwotach podstawowych wg stanu na dzieñ 31.12.2003 wynosz¹ 318.158 z³ i dotycz¹ 152 najemców.
Wzros³y w porównaniu do 31.12.2002 o
kwotê 105.039 z³ (49,3%). Udzia³ zad³u¿eñ w naliczeniach rocznych wynosi 6,5%.
Stan zad³u¿eñ w poszczególnych Osiedlach przedstawia wykres.
Zad³u¿enia za okres do 2 miesiêcy
Zad³u¿enia w tej grupie dotycz¹ najemców lokali u¿ytkowych b¹d dzier¿awy

terenu i reklamy na kwotê 115 .549 z³ co
stanowi 36,3% ogó³u zad³u¿enia.
Zad³u¿enia od 2 do 3 miesiêcy
Zad³u¿enia w tej grupie dotycz¹ 21 najemców lokali u¿ytkowych b¹d dzier¿awy terenów na kwotê  46 504 z³ co stanowi 14,6% ogó³u zad³u¿eñ. Najni¿sze
zad³u¿enie wynosi 71z³, a najwiêksze
13.653 z³.
Zad³u¿enia powy¿ej 3 miesiêcy
Zad³u¿enia w tej grupie dotycz¹ 11 najemców na kwotê  156.105 z³ i stanowi¹
49,1% ogó³u zad³u¿eñ. Najwiêkszym
d³u¿nikiem jest by³y najemca Zespó³
Opieki Zdrowotnej.
Podstawowa kwota zaleg³oci wynosi
109.089 z³ w tym 73.582 z³ kwota objêta
prawomocnymi wyrokami s¹dowymi.
Pozosta³ych 10 najemców posiada zad³u¿enia na ogóln¹ kwotê 47.016 z³.
Najmniejsze zad³u¿enie wynosi 405 z³
a najwiêksze 8.264 z³. Piêciu by³ych najemców przekaza³o lokale do dyspozycji
Spó³dzielni, które ponownie wynajêto.
W celu eliminowania zaleg³oci w op³atach za najem lokali u¿ytkowych i dzier¿awy terenów Zarz¹d Spó³dzielni prowadzi dzia³ania windykacyjne.
ZARZ¥D
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sta wyda³ 1066 decyzji dla cz³onków
KSM i przekaza³ na konto Spó³dzielni
kwotê 628.674 z³, która spowodowa³a
zmniejszenie zad³u¿eñ za mieszkania o
21,5%. Wysokoæ przyznanych dodatków
na op³aty za mieszkania waha siê w granicach od 27,47 z³ do 264,15 z³ miesiêcznie. Wysy³anie kilku tysiêcy wezwañ do
zap³aty generuje jednak okrelone koszty (koperty, paliwo, energia).
3. Na podstawie wniosków zainteresowanych zaopiniowanych przez rady osiedli, udzielane s¹ zapomogi bezzwrotne z
przeznaczeniem na zaleg³oci czynszowe.
W 2003 roku udzielono takiej pomocy
120 rodzinom cz³onków na ³¹czn¹ kwotê
60.311,91 z³.
4. W sierpniu 2003 r. Zarz¹d podj¹³ decyzjê o zatrudnianiu na zastêpstwo za
gospodynie domowe bêd¹ce na urlopie
lub zwolnieniu lekarskim cz³onków Spó³dzielni zalegaj¹cych z op³atami czynszowymi. Z takiej mo¿liwoci w roku 2003
skorzysta³o 5 osób odpracowuj¹c zaleg³oci czynszowe na kwotê 7382 z³. Akcja
jest kontynuowana.
5. W stosunku do uporczywych i niesolidnych d³u¿ników kierowane s¹ sprawy
na drogê postêpowania s¹dowego w trybie nakazowym i zwyk³ym. Na przestrzeni 2003 roku takich spraw by³o 130 na
kwotê 405.384 z³ . Prawomocne wyroki
s¹dowe s¹ w egzekucji komorniczej. W
2003 roku skierowano 27 wyroków na
³¹czn¹ kwotê 61 269 z³.
6. W przypadku nieskutecznoci w/w
dzia³añ Zarz¹d wystêpuje do Rady Nadzorczej o wykluczenie ze Spó³dzielni. W
okresie od I  XII 2003 r. wyst¹pi³ w tej
sprawie wobec 51 cz³onków. Rada Nadzorcza wykluczy³a 43 cz³onków. Pozosta³ym zad³u¿enie roz³o¿ono na raty. W stosunku do 3 cz³onków Rada Nadzorcza
uchyli³a uchwa³ê w zwi¹zku z uregulowaniem ca³oci zad³u¿enia.
7. Po wykluczeniu ze Spó³dzielni Zarz¹d
kieruje wnioski do s¹du o eksmisjê z zajmowanego mieszkania.
W roku 2003 wykonane zosta³y 2 eksmisje. Ponadto w okresie od 25 maja do
16 czerwca 2003 r kontynuowa³y pracê 4
zespo³y pracowników KSM. Przeprowadzi³y one 400 wywiadów z osobami zalegaj¹cymi z op³atami za okres 37 miesiêcy w miejscu ich zamieszkania.
W wyniku przeprowadzonych negocjacji 262 osoby (65,5%) dokona³o czêciowej lub ca³kowitej sp³aty zaleg³oci na
³¹czn¹ kwotê 164 447 z³.
8. Spó³dzielnia zawar³a umowê z Krajowym Rejestrem D³ugów, by na podstawie ustawy z 14.02.2003 r. o udostêpnianiu informacji gospodarczych skorzystaæ
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