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PODWYŻKA NIEZALEŻNA OD SPÓŁDZIELNI

Nowy sezon grzewczy i nowe opłaty
Nasza spółdzielnia 19 lipca tego roku otrzymała zatwierdzoną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfę obejmującą zbiór cen i stawek
opłat związanych z zaopatrzeniem w ciepło. Nowa taryfa przewiduje wzrost opłaty stałej za moc zamówioną oraz wzrost opłaty zmiennej.

Wielkości opłat objęte taryfą zależne są od
grup taryfowych, do których zaliczane są poszczególne węzły cieplne i poszczególne budynki. Dla większości budynków zasilanych
z węzłów grupowych, do których następuje
transformacja parametrów wody z Elektrociepłowni Gdynia, taryfa wzrasta do 2% dla
opłaty stałej, do 195 zł/MW/m-c, natomiast
dla energii zmiennej wzrasta o 1,3%, stanowiąc koszt 1GJ w wysokości 69,87 zł. Dla
odbiorców zasilanych z kotłowni gazowej –
ul. Szczecińska opłata stała wzrosła o 6,1%,
stanowiąc wzrost o 966,48 zł/MW/m-c,
a opłata zmienna wzrosła o 3,6%, stanowiąc
koszt 1GJ w wysokości 56,66 zł. Dla odbiorców zasilanych z kotłowni w budynku
al. Zwycięstwa 190A wzrost opłaty stałej
wynosi 15,5% i wynosi 1761 zł/MW/m-c,
natomiast koszt 1GJ (opłata zmienna) z tej

kotłowni wynosi 62,02 zł i wzrósł o 0,6%. 716,2 kW, w 2017 – 414,23kW, w 2018 –
Mieszkańcy otrzymają indywidualne zawia- 429,92kW, a obecnie 438kW. Korekty mocy
domienia o zmianie tych opłat.
w poszczególnych budynkach są następstwem wykonanych dociepleń oraz właściZużycie energii cieplnej jest szczególnym za- wego użytkowania zaworów termostatyczinteresowaniem władz spółdzielni. Racjonal- nych przez mieszkańców.
ne jej wykorzystanie ma duży wpływ na poziom i strukturę kosztów eksploatacyjnych. Na wielkości taryf nasza spółdzielnia nie ma
Dlatego też prowadzona jest analiza zużycia żadnego wpływu, gdyż podlegają one zajednostkowego energii wyrażona w GJ/m2, twierdzeniu przez prezesa Regulacji Energeanaliza zużycia jednostkowej mocy cieplnej tyki, na wniosek OPEC-u i elektrociepłowni.
wyrażona w W/m2 powierzchni ogrzewa- Z naszej strony bardzo istotnym działaniem
nej oraz energochłonności budynków wy- jest racjonalne użytkowanie energii, gdyż
rażonej w kWh/m2/rok. Powyższe analizy mimo dokonywanych korekt mocy zamóumożliwiają podjęcie decyzji o dokonaniu wionej przez Spółdzielnię, zauważalny jest
niezbędnych korekt zamówionej mocy, za wzrost opłat za energię. Gdyby jednak koktórą pobierane są opłaty przez OPEC, nie- rekt tych nie dokonywano, wzrost opłat byłzależnie od jej zużycia. Przykładowo w roku by znacząco większy i bardziej odczuwalny
2016 dokonano korekty w skali spółdzielni finansowo dla mieszkańców.
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SPORZĄDZONO ANALIZĘ ZADŁUŻEŃ

Regularnie opłacaj czynsz, żeby
nie wpaść w kłopoty
W Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej systematycznie są sporządzane analizy dotyczące zadłużeń
w opłatach za lokale. Przypomnijmy, że obowiązkiem członków spółdzielni i osób niebędących jej członkami jest terminowe
wnoszenie opłat zgodnie ze statutem, co miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca.
Zadłużenie w opłatach według stanu na 30
czerwca wynosi dokładnie 4 003 780,37zł, na co
składają się:
– 1 204 589,82 zł, stanowiące zadłużenia bieżące powyżej jednego miesiąca;
– 2 790 704,28 zł, stanowiące zadłużenia objęte
postepowaniem sądowym i komorniczym.
O komentarz poprosiliśmy Jolantę Kubańską –
członka zarządu, główną księgową w spółdzielni
– Czy zadłużenie w spółdzielni jest wysokie?
– Zdecydowana większość naszych mieszkańców jest obowiązkowa i uiszcza należne opłaty,
gdyż wyżej wymienione zadłużenie dotyczy
2237 lokali w tym 113 garaży. Dzięki systematycznie prowadzonym działaniom windykacyjnym udaje nam się utrzymać zadłużenie na
bezpiecznym poziomie. Należy podkreślić, że
wartość ogólnego wskaźnika zadłużenia do całości przychodów spółdzielni na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wynosi 8,24% i jest
niższa od poziomu z końca 2018 roku o 0,2%.
– Możemy liczyć na to, że windykowanie zadłużeń może być jeszcze skuteczniejsze?
– Windykacja zadłużeń jest dla zarządu spółdzielni jednym z ważniejszych zadań i musi
być coraz bardziej efektywna. Prowadzona jest
w oparciu o regulamin uchwalony przez radę
nadzorczą, która również cyklicznie kontroluje
stan zadłużeń. Jest to temat bardzo trudny, gdyż
z jednej strony musimy dbać o płynność finansową spółdzielni w interesie m.in mieszkańców,
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którzy sumiennie wywiązują się ze swoich
obowiązków, z drugiej strony spotykamy się
z trudnymi sytuacjami, które dotykają rodzin
i skutkują zadłużaniem się wobec spółdzielni.
Członkowie zarządu prowadzą wiele rozmów
z dłużnikami i w wielu przypadkach udaje nam
się ustalić konkretną spłatę zadłużenia. Należy
tu zaznaczyć, że spłata zadłużenia następuje
wraz z należnymi odsetkami, tylko w wyjątkowych sytuacjach zarząd odstępuje od odsetek.
Jednak w stosunku do osób, które nie dotrzymują składanych zobowiązań w sprawie spłaty
zadłużenia, nie reagują na wezwania spółdzielni,
zarząd kieruje pozwy do sądu, wnioski do komornika o wyegzekwowanie spłaty zadłużeń.
W ostateczności kierowane są wnioski do komornika o przeprowadzenie licytacji lokalu.
Obecnie oczekujemy na licytację sześciu lokali
mieszkalnych.
– Czy i jakiej pomocy może udzielić Spółdzielnia osobom zadłużonym?
– Majątek spółdzielni jest prywatną własnością
jej członków, w których interesie zarząd prowadzi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi oraz
działalność gospodarczą. W obowiązującym
systemie prawnym spółdzielnia nie ma możliwości udzielenia pomocy finansowej w spłacie
zadłużenia, a o taką pomoc również zwracają się
nasi dłużnicy. Naszym celem jest, by każde zadłużenie zostało z odsetkami spłacone.
Jednak apeluję do osób, które potocznie mówiąc
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„wpadły” w kłopoty finansowe o jak najszybsze zgłoszenie się do spółdzielni, nie czekanie
na wezwanie lub reagowanie dopiero wtedy,
gdy sprawa jest już skierowana do sądu. Zarząd w większości przypadków przychyla się
do próśb dłużników o spłatę zadłużenia w dogodnych realnych dla nich ratach i jest to dużą
pomocą spółdzielni.
Skierowanie pozwów do sądu i uzyskiwanie
prawomocnych wyroków w znacznym stopniu
zwiększa zadłużenie o koszty sądowe, które stanowią ok. 26% kwot zasądzonych. Ponadto jeżeli zadłużenie zostaje skierowane do egzekucji
komorniczej, dodatkowo zwiększa się zadłużenie o koszty komornicze.
Czuję się w obowiązku poinformować, że od 26
sierpnia uległy wzrostowi opłaty sądowe, a od 7
listopada wchodzą w życie przepisy, na skutek
których od kosztów sądowych naliczane będą
odsetki od dnia uprawomocnienia się orzeczenia
sądowego, co dodatkowo zwiększy zadłużenie.
Chciałabym, aby mieszkańcy byli świadomi, jak
bardzo może to wpłynąć na wzrost początkowej
kwoty zadłużenia i dlatego jeszcze raz apeluję, by osoby mające problemy z regulowaniem
opłat zgłaszały się do spółdzielni jak najszybciej.
W spółdzielni otrzymają również informacje
o możliwości ubiegania się o pomoc w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, jak również o możliwości ubiegania się o dodatek
mieszkaniowy.

Działamy na rynku już dwadzieścia cztery lata. To wieloletnie
doświadczenie pozwala nam lepiej rozpoznawać rosnące
wymagania mieszkańców naszego rozwijającego się miasta.
Polecamy:
Możliwość zapłaty za kurs kartą płatniczą w wybranych taksówkach
Obsługa imprez okolicznościowych, oraz odprowadzanie auta klienta do garażu
Wykonywanie zakupów i dostarczanie przesyłek
Zabranie w podróż ulubionego zwierzaka nie stanowi problemu
Po zawarciu umowy kursy bezgotówkowe płatne w następnym miesiącu

Informator spółdzielczy

JUŻ TERAZ MYŚLIMY O PRZYSZŁYM ROKU

Realizacja planu remontów
Realizacja zaplanowanych robót remontowych na 2019 rok wykonywana jest zgodnie z planem remontowym.
– Pomimo że inspektorzy, którzy kontrolują
prawidłowość wykonywanych robót, mają pełne
ręce roboty, to kierownicy osiedli już teraz przygotowują się do planów remontowych na rok
następny. W najbliższym okresie podejmą rozmowy z samorządami nieruchomości, aby przy
ich akceptacji przedstawić do zatwierdzenia zarządowi spółdzielni plan funduszu remontowego
na 2020 rok – mówi Dariusz Roman, zastępca
prezesa ds. techniczno–eksploatacyjnych Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny
Paryskiej. – Dużą popularnością cieszą się w naszej spółdzielni uchwalone przez walne zgromadzenie specjalne programy pomocy, z których
nieruchomości mogą korzystać, gdy nie posiadają pełnej kwoty zabezpieczającej wykonanie robót. Dla przypomnienia podam tylko, że
główną zasadą jest posiadanie połowy środków
i możliwości spłaty brakującej kwoty w okresie
4 lat. Widać tutaj dużą współpracę mieszkańców

nieruchomości z samorządami i zarządem spółdzielni, którzy sami wyrażają zgodę na zmianę
wysokości odpisu na fundusz remontowy, aby
zrealizować swoje potrzeby remontowe.
W tej chwili uczestniczenie w takich formach
pomocy jest bardzo korzystne, patrząc pod kątem finansowym, gdyż w ostatnich miesiącach
na rynku (nie tylko budowlanym) widać duży
wzrost cen materiałów oraz stawek dla pracowników, więc odkładanie prac w czasie wiąże się
ze wzrostem cen. Program pomocy pozwala na
znaczne przyspieszenie wykonania prac remontowych, co bezwzględnie jest korzystne z ekonomicznego punktu widzenia.
Niezmiennie wśród robót dużą popularnością
cieszą się roboty dociepleniowe, roboty malarskie, dekarskie i brukarskie. Od kilku lat zauważalny jest nowy kierunek wykonywanych prac
na budynkach, a mianowicie wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z wymianą na

wodomierze z odczytem radiowym, pozwalające
na odczyt stanu wszystkich liczników w budynku w tym samym momencie i w oparciu o precyzyjne dane rozliczenie zużycia wody. W roku
2019 również zapoczątkowano wymianę zaworów termostatycznych (przygrzejnikowych).
Nadmienić tu należy, że zawory przygrzejnikowe
w większości zasobów spółdzielni liczą sobie już
20 lat. Ich sprawność jest już niska i skuteczność
sterowania ciepłem w mieszkaniach może pozostawiać wiele do życzenia, gdyż producenci tych
zaworów gwarantują ich sprawność na około 10
lat. Po tym okresie powinny być wymienione, aby
mogły prawidłowo utrzymywać nastawioną pokrętłem temperaturę w pomieszczeniu.
– Mam nadzieję, że przy planowaniu robót na
rok 2020 oraz lata następne samorządy nieruchomości wraz z mieszkańcami wezmą pod
uwagę powyższe zagadnienia – podsumował
Dariusz Roman.

POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE JEST

Nowy pawilon handlowy

Z przyjemnością informujemy, że niedługo nastąpi uruchomienie
pawilonu usługowego przy ul. Rtęciowej 17 na Pogórzu Dolnym.
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej
otrzymała pozwolenie na użytkowanie i wkrótce najemca będzie
mógł otworzyć drzwi swojego sklepu dla naszych mieszkańców.
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