Nak³ady na remonty w Zak³adzie Energetyki
Cieplnej w latach 1999-2003
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Nak³ady w tys. z³

Na mniejsze koszty realizacji planu wp³yn¹³ niski kurs EURO,
co obni¿y³o ceny urz¹dzeñ (zawory podpionowe, rury preizolowane, liczniki ciep³a itp.) oraz korzystne ceny robót ustalone w
drodze przetargów. Brak awarii równie¿ wp³yn¹³ na wysokoæ
kosztów. W tym miejscu nale¿y podkreliæ, ¿e planowa gospodarka remontowa i ponoszone nak³ady finansowe przynosz¹
oczekiwane efekty w postaci niezawodnoci sieci ciep³owniczej
oraz urz¹dzeñ w kot³owniach. Tegoroczna, wyj¹tkowo mrona,
zima stanowi kryterium oceny i jest sprawdzianem technicznej
sprawnoci systemu ciep³owniczego naszej spó³dzielni.
W najbli¿szych latach remonty bêd¹ skupia³y siê g³ównie na
wymianie najstarszych odcinków sieci ciep³owniczej oraz zakoñczeniu modernizacji kot³owni. Planuje siê wykonanie rocznie ok.
500 mb sieci ciep³owniczej w technologii rur preizolowanych.

Zad³u¿enia w op³atach za u¿ytkowanie lokali
A. Lokale mieszkalne
Zad³u¿enia w op³atach za mieszkania na rzecz Spó³dzielni na
dzieñ 31.12.2005 r. wynosz¹ 2.785.231 z³ i wzros³y w porównaniu
do 31.12.2004 r. o 270.004 z³ tj. 10,7%. rednie miesiêczne naliczenia czynszowe w roku 2005 stanowi¹ 2.511.446 z³.
Oznacza to, ¿e zaleg³oci czynszowe przekraczaj¹ miesiêczne
naliczenia o 273.785 z³.
W poszczególnych Osiedlach stan zaleg³oci przedstawia siê
nastêpuj¹co:

S¹ to przede wszystkim osoby wykluczone z cz³onkostwa, wobec których toczy siê postêpowanie o eksmisjê oraz cz³onkowie,
którzy maja wyrok s¹du nakazuj¹cy sp³atê zaleg³oci, a od których komornik nie wyegzekwowa³ sp³aty d³ugu.
Przeciêtna kwota zad³u¿eñ w przeliczeniu na 1-go cz³onka zalegaj¹cego z op³atami za mieszkanie na koniec 2005 roku wynosi³a
679,49 z³ ( w 2004 r - 683,86 z³), a na cz³onka zalegaj¹cego z op³atami ponad 12 miesiêcy 7.275,20 z³ (w 2004 -7.195,86 z³).
Zad³u¿enia w op³atach za mieszkania w latach 1996 - 2005

Na dzieñ 31.12.2005 r. zaleg³oci za mieszkania posiada 4099
osób tj. 43,9% ogó³u cz³onków Spó³dzielni. Jest to o 421 osób tj.
11,1% wiêcej ni¿ w 2004 roku. Zad³u¿enia w przedziale czasowym
do 2 miesiêcy posiada 3250 osób tj. 402 osoby wiêcej w porównaniu do analogicznego okresu 2004 r. Zmniejszy³a siê natomiast iloæ osób zalegaj¹cych z op³atami za 3 - 12 miesiêcy o 6
osób za powy¿ej 12 m-cy wzros³a o 25 osób.
Struktura czasowa zad³u¿enia na koniec roku 2004 i 2005 przedstawia siê nastêpuj¹co;

Zwiêkszenie iloci osób zalegaj¹cych z op³atami spowodowane jest g³ównie coraz trudniejsz¹ sytuacj¹ materialn¹ rodzin, wyd³u¿eniem siê okresu nie sp³acania zad³u¿eñ przez osoby notorycznie zalegaj¹ce z op³atami i nie reaguj¹ce na ¿adne wezwania
ze strony Spó³dzielni.
STRONA 10

Zarz¹d Spó³dzielni prowadzi ró¿norodne dzia³ania zmierzaj¹ce
do wyegzekwowania zaleg³oci w op³atach i tak:
1. Analizuje stan zaleg³oci po zakoñczeniu ka¿dego miesi¹ca.
2. W przypadku trudnej sytuacji materialnej na wniosek d³u¿nika wyra¿a zgodê na sp³atê zad³u¿eñ w ratach. W okresie 2005 r.
tak¹ zgodê uzyska³o 125 cz³onków.
3. Dla cz³onków Spó³dzielni znajduj¹cych siê w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej na podstawie wniosków zainteresowanych i zaopiniowanych przez Rady Osiedla, udzielane
s¹ zapomogi bezzwrotne z przeznaczeniem na zaleg³oci czynszowe. W 2005 roku udzielono takiej pomocy 130 rodzinom cz³onków na ³¹czn¹ kwotê 63,840 z³. W poszczególnych Osiedlach
przedstawia³o siê to nastêpuj¹co:

