Zagórska Pó³noc
40 osób na kwotê 15.732 z³
Zagórska Po³udnie
35 osób na kwotê 17.204 z³
Sady
24 osób na kwotê 14.679 z³
Sandomierskie
31 osób na kwotê 16.225 z³
4. W 2005 roku 48 osób zalegaj¹cych z op³atami czynszowymi
odpracowa³o zaleg³oci na kwotê 34.058 z³. Akcja jest kontynuowana.
Miejski Orodek Pomocy Rodzinie na przestrzeni 2005 r. wyda³
decyzje o dodatkach mieszkaniowych dla 1099 osób. Z tego tytu³u na konto Spó³dzielni wp³ynê³a kwota 709.283 z³. Wysokoæ
przyznanych dodatków na op³aty za mieszkania waha siê w granicach od 11,32 z³ do 406,60 z³ miesiêcznie.
5. W stosunku do uporczywych d³u¿ników kierowane s¹ sprawy na drogê postêpowania s¹dowego.
Na przestrzeni 2005 roku takich spraw by³o 95 na kwotê 392.095
z³. Prawomocne wyroki s¹dowe kierowane s¹ do egzekucji komorniczej.
Na dzieñ 31.12.2005 r w egzekucji komorniczej znajduje siê 106
spraw na kwotê 189.530 z³
Komornik wyegzekwowa³ i przekaza³ na konto Spó³dzielni
107.381 z³. co stanowi 56,7 % kwoty bêd¹cej w egzekucji.
6. W przypadku nieskutecznoci w/w dzia³añ Zarz¹d wystêpuje do Rady Nadzorczej o wykluczenie ze Spó³dzielni.
W okresie od l - XII.2005 r Zarz¹d wyst¹pi³ w tej sprawie wobec
22 cz³onków. Rada Nadzorcza wykluczy³a 21 cz³onków.
W stosunku do 7 cz³onków Rada Nadzorcza i Zebranie Przedstawicieli Cz³onków Spó³dzielni uchyli³o uchwa³ê w zwi¹zku z
uregulowaniem ca³oci zad³u¿enia.
7. Po wykluczeniu ze Spó³dzielni Zarz¹d kieruje wnioski do s¹du
o eksmisjê z zajmowanego mieszkania.
Inn¹ form¹ dzia³ania zmierzaj¹cego do wyegzekwowania zaleg³oci jest windykacja prowadzona przez pracownika Dzia³u Czynszów, który odwiedza osoby zalegaj¹ce z op³atami czynszowymi
g³ównie za okres 3 miesi¹ce i wiêcej.
Ponadto d³u¿nicy informowani s¹ o konsekwencjach wynikaj¹cych z nie regulowania op³at za u¿ytkowanie lokali mieszkalnych oraz o mo¿liwoci korzystania z pomocy Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie i o mo¿liwoci odpracowania zaleg³oci oraz
pomocy jakiej udziela Spó³dzielnia.
W okresie od czerwca do grudnia 2005 roku zosta³o sporz¹dzonych przez pracownika dzia³u 701 wywiadów z lokatorami, którzy posiadaj¹ zad³u¿enia za 3 miesi¹ce i wiêcej.
W wyniku dzia³ania windykacyjnego 160 lokatorów sp³aci³o
ca³e zad³u¿enie na kwotê 298.103 z³ a czêciowe zad³u¿enie zosta³o sp³acone na kwotê 341.075 z³. Natomiast 155 lokatorów
pomimo zobowi¹zañ o regulowaniu czynszu nie dokona³o ¿adnej wp³aty a 25 lokatorów op³aca³o tylko miesiêczn¹ wysokoæ
czynszu Wprawdzie bezporednia rozmowa z pracownikiem Spó³dzielni sk³ania wiele osób do uregulowania czêci zad³u¿enia,
jednak w nastêpnych miesi¹cach narastaj¹ nowe d³ugi.
Jest w Spó³dzielni grupa d³u¿ników, którzy od wielu miesiêcy
nie wnosz¹ op³at czynszowych. Dopóki nie bêdzie mo¿liwoci
wyeksmitowania tych osób do lokali socjalnych - Spó³dzielnia
raczej nie bêdzie mia³a mo¿liwoci odzyskania od nich nale¿nych
kwot.
Na dzieñ 31 grudnia 2005 r zad³u¿enia za gara¿e wynosz¹ 2.969
z³ i wzros³y w stosunku do grudnia 2004 o 882 z³ 42,3%.
Zaleg³oci posiada³o 88 osób,w tym 12 osób zalega³o za 2 miesi¹ce i 1 osoba za 3 miesi¹ce. Pozosta³e osoby mia³y zaleg³oci 1
miesiêczne (44 osoby) oraz dop³aty do pe³nego wymiaru czynszu 31 osób.
wiadczy to o lekcewa¿eniu obowi¹zków wobec Spó³dzielni przez
u¿ytkowników gara¿y. Op³aty miesiêczne za u¿ytkowanie gara¿y

wynosz¹ od 16,18 z³ do 52,14 z³, a ewentualne odsetki za nieterminowe p³atnoci nie s¹ dla u¿ytkowników gara¿y dotkliwe.
W okresie od stycznia do grudnia 2005 r .wys³ano 117 wezwañ
do zap³aty zaleg³oci za gara¿e.
Przeciêtna wysokoæ dodatków mieszkaniowych wyp³aconych
cz³onkom KSM z latach 1996-2005

B. Lokale u¿ytkowe
Zad³u¿enia w op³atach za lokale u¿ytkowe i dzier¿awê terenu w
kwotach podstawowych wg stanu na dzieñ 31 .Xll.2005 r wynosz¹ 457.279 z³ i dotycz¹ 128 najemców. W stosunku do 31.XII.2004
r wzros³y o kwotê 12.063 z³ tj. 2,7% (w tym dotycz¹ce ZOZ odsetki 69,613 z³ i koszty s¹dowe 6.925 z³).
Udzia³ zad³u¿eñ w stosunku do naliczeñ ca³oci przychodów z
wynajmu lokali u¿ytkowych za rok 2005 wynosi 9,3%.
Zad³u¿enie w poszczególnych osiedlach:

Struktura zad³u¿eñ w poszczególnych okresach
Zad³u¿enia powy¿ej 3 miesiêcy
Zad³u¿enia w tej grupie dotycz¹ 11 najemców na kwotê 248.350
z³ i stanowi¹ 54,3 % ogó³u zad³u¿eñ. Najni¿sza kwota 146 z³, a
najwiêksza 40.629 z³. (bez ZOZ).
Zad³u¿enia od 2-3 miesiêcy
Zad³u¿enia dotycz¹ 25 najemców na kwotê 86.451 z³ co stanowi
18,9% ogó³u zad³u¿eñ. Najni¿sze zad³u¿enie w tej grupie wynosi
- 299 z³, a najwy¿sze 14.281 z³.
Zad³u¿enia do 2 miesiêcy
Zad³u¿enia w tej grupie d³u¿ników dotycz¹ najemców lokali
u¿ytkowych b¹d dzier¿awy terenu i reklamy na kwotê 122.478 z³
co stanowi 26,8% ogó³u zad³u¿eñ.
W 2005 r do najemców zalegaj¹cych z op³atami za 1 miesi¹c i
STRONA 11

