W Osiedlu Sandomierskie

Rozmowy z d³u¿nikami
Stale wzrastaj¹ce zad³u¿enie czynszowe za mieszkania, gara¿e i lokale u¿ytkowe jest
jednym z najbardziej dotkliwych problemów, z którymi boryka siê Kielecka Spó³dzielnia
Mieszkaniowa. Rada Osiedla Sandomierskie, podjê³a dzia³ania zmierzaj¹ce do
wyegzekwowania zaleg³oci w op³atach.

O skali zjawiska najlepiej wiadcz¹ dane
statystyczne: na dzieñ 31.12.2005 r. zaleg³oci za mieszkania posiada³o 4.099 osób,
czyli 43,9% ogó³u cz³onków Spó³dzielni.
W osiedlu Sandomierskie zad³u¿enia
na dzieñ 31.12.2005 r. wynosi³y 612.289 z³ i
wzros³y o 77.904 z³ w stosunku do roku
2004. W styczniu br. zad³u¿onych by³o 269
mieszkañ, na koniec czerwca liczba ta wzros³a do 283. Wzrost liczby zad³u¿onych
mieszkañ skutkowa³ równie¿ zwiêkszeniem
zaleg³oci czynszowych, które na dzieñ
30.06.2006 r. w osiedlu wynios³y ogó³em
617.245 z³.
Rada Osiedla Sandomierskie, do której regulaminowych kompetencji nale¿y
m.in. analizowanie stanu zaleg³oci w op³atach cz³onków za u¿ytkowanie lokali mieszkalnych, u¿ytkowych i gara¿y, podjê³a
dzia³ania zmierzaj¹ce do wyegzekwowania
zaleg³oci w op³atach.
Zgodnie z planem pracy rady, prowadzone s¹ nie tylko wnikliwe analizy stanu zad³u¿eñ w osiedlu, ale tak¿e rozmowy z osobami posiadaj¹cymi zaleg³oci czynszowe.
Pocz¹wszy od lutego 2006 roku cz³onkowie rady zapraszaj¹ na posiedzenia oraz
na organizowane specjalnie w tym celu
cotygodniowe dy¿ury wtorkowe tych
mieszkañców osiedla, którzy s¹ d³u¿nikami KSM. Zapraszane s¹ zarówno osoby
notorycznie zalegaj¹ce z op³atami, jaki ci
u¿ytkownicy mieszkañ, którzy posiadaj¹
zaleg³oæ kilkusetz³otow¹, spowodowan¹
przejciowymi k³opotami finansowymi czy
niedop³at¹ za dostarczane przez KSM ciep³o. W przypadku tej drugiej grupy osób
zad³u¿onych, rozmowy maj¹ charakter prewencyjny, uwiadamiaj¹ bowiem, jak ³aSTRONA 16

two jest przekroczyæ granicê wyp³acalnoci i mo¿liwoci szybkiego uregulowania
zaci¹gniêtych zobowi¹zañ.
W trakcie spotkania z cz³onkami rady
d³u¿nicy wyjaniaj¹ indywidualne powody powstania zaleg³oci czynszowych,
deklaruj¹ mo¿liwoci i terminy ich sp³aty.
S¹ równie¿ informowani o zmianie przepisów Ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych, która stanowi:
Je¿eli w³aciciel lokalu zalega d³ugotrwale
z zap³at¹ nale¿nych od niego op³at lub
wykracza w sposób ra¿¹cy lub uporczywy przeciwko obowi¹zuj¹cemu porz¹dkowi domowemu (...), Zarz¹d Spó³dzielni na
wniosek Rady Nadzorczej mo¿e w trybie
procesu za¿¹daæ sprzeda¿y lokalu na podstawie przepisów Kodeksu postêpowania
cywilnego o egzekucji z nieruchomoci.
W³acicielowi, którego lokal zosta³ sprzedany, nie przys³uguje prawo do lokalu zamiennego.
Indywidualna rozmowa z d³u¿nikiem ma
na celu tak¿e podjêcie próby rozwi¹zania
konkretnego problemu. Cz³onkowie Rady
informuj¹ osoby zalegaj¹ce z op³atami za
mieszkanie o mo¿liwoci wyst¹pienia do
Zarz¹du KSM z prob¹ o sp³atê zad³u¿enia w ratach, umorzenie odsetek od zaleg³ych op³at czynszowych czy wyra¿enie
zgody na odpracowanie zaleg³oci w ramach umowy zlecenia na zastêpstwo za
gospodarzy domowych.
Czy s¹ efekty realizowanych przez radê
dzia³añ windykacyjnych? W ocenie rezultatów najbardziej pomocna bêdzie znowu
statystyka.
W okresie 4 miesiêcy na rozmowê zaproszono 92 d³u¿ników, których zaleg³oæ z

tytu³u nieop³acania czynszu stanowi³a
kwotê 212.107,83 z³. Zaproszenie przyjê³o
31 osób, 61 mieszkañców nie stawi³o siê
na spotkanie wyjaniaj¹ce przyczyny zaleg³oci.
W przypadku 50 mieszkañców zad³u¿enie zmniejszy³o siê o ³¹czn¹ kwotê
46.712,23 z³, w tym 5 osób sp³aci³o zaleg³y
czynsz w ca³oci. Natomiast 41 zaproszonych mieszkañców nie tylko nie podjê³o
sp³aty, ale powiêkszy³o swoje zad³u¿enie
wobec Spó³dzielni o ³¹czn¹ kwotê 14.225,11
z³. W przypadku l osoby wysokoæ zaleg³oci nie zmieni³a siê. Reasumuj¹c, efektem dzia³añ windykacyjnych Rady Osiedla Sandomierskie, jest spadek zad³u¿enia z tytu³u op³aty za u¿ytkowane mieszkania o kwotê 32.487,12 z³. tj. 15,32% w
stosunku do kwoty wyjciowej (na dzieñ
30.06.2006 r. zad³u¿enie w omawianej grupie osób wynosi³o 179.629,69 z³).
Co ciekawe, efekty mo¿na zaobserwowaæ
zarówno w przypadku osób, które przyby³y na spotkanie z Rad¹, jak i u tych d³u¿ników, którzy pozostali na nie obojêtni.
Mo¿na wiêc wysnuæ przypuszczenie, ¿e
ju¿ samo zaproszenie na rozmowê sta³o siê
bodcem do podjêcia sp³aty d³ugu.
Bardzo wa¿ne jest tak¿e to, ¿e dzia³ania
Rady Osiedla by³y skorelowane z procedur¹ windykacyjn¹, prowadzon¹ przez
pracownika Dzia³u Czynszów KSM, co z
pewnoci¹ wp³ynê³o dodatnio na osi¹gniête rezultaty.
Rozmowy z d³u¿nikami, jak i problem
wzrostu zaleg³oci w op³atach za u¿ytkowane lokale mieszkalne, nie ograniczaj¹ siê
jednak tylko do statystyki. Przecie¿ bardzo czêsto za rosn¹cymi na koncie Spó³dzielni zad³u¿eniami ukrywa siê coraz trudniejsza sytuacja finansowa i materialna
rodzin, spowodowana brakiem pracy czy
z³ym stanem zdrowia.
Spotkania z d³u¿nikami da³y wiêc przede
wszystkim sposobnoæ do poznania problemów mieszkañców osiedla, czego efektem w kilku przypadkach sta³o siê udzielenie przez Zarz¹d Spó³dzielni na podstawie
wniosków osób zainteresowanych, które
zaopiniowa³a Rada Osiedla Sandomierskie, bezzwrotnych zapomóg w postaci
dofinansowania do op³aty czynszowej za
u¿ytkowane mieszkanie.
W okresie wakacyjnym rozmowy z d³u¿nikami zosta³y ograniczone tylko do comiesiêcznych dy¿urów przedstawicieli
rady, które odbywaj¹ siê w ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca. Od wrzenia Rada
Osiedla Sandomierskie planuje wznowienie spotkañ we wczeniejszym wymiarze.
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