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Uzasadnienie ratingu. Ratingi odzwierciedlaja dobre wyniki operacyjne Plocka, pomimo ich oslabienia
w latach 2009-2010, dobre wskazniki obslugi zadluzenia oraz jego splaty, a
takze wysokie dochody podatkowe wynikajace z dobrze rozwinietej gospodarki
lokalnej. Ratingi odzwierciedlaja równiez slabo zdywersyfikowana baze
podatkowa Miasta oraz spodziewany wzrost zadluzenia w wyniku wysokich
wydatków inwestycyjnych. Stabilna perspektywa ratingów odzwierciedla
oczekiwanie Fitch Ratings, ze w latach 2011-2012wyniki operacyjne beda sie
stopniowo poprawiac.. Pomimo pogorszenia sie, wyniki operacyjne Plocka sa nadal dobre. W 2010r.
nadwyzka operacyjna wyniosla 65 mln zl i stanowila 11% dochodów
operacyjnych (w porównaniu do 19,7%w latach 2006-2008).Od 2006r. dochody
operacyjne rosly srednio o 4,7% rocznie, wolniej niz sredni wzrost wydatków
operacyjnych - 8,4%.Fitch oczekuje,ze Miastobedzie bardziej efektywnie
ograniczacwzrost wydatków operacyjnych. W latach 2011-2012 poprawie marzy
operacyjnej powinien takze sprzyjacwzrost dochodówpodatkowych.. W gospodarce lokalnej dominuje przemysl chemiczny reprezentowany przez
koncern PKNOrlen ("66+" IStabilna). Dzieki PKNOrlen i innym spólkom z nim
wspólpracujacymdochody podatkowe Plockaz podatków dochodowychPIT i CIT
oraz z podatku od nieruchomosci sa wysokie i stanowia srednio ponad 55%
dochodów operacyjnych. Ponadtow przeliczeniu na mieszkancanaleza one do
najwyzszychw Polsce. Prognozowanysredni wzrost PK6w Polsce (o ok. 3,5%-
3,8%rocznie) w latach 2011-2012przyczynisie do wzrostu lokalnej gospodarkii
wplynie na wzrost dochodów podatkowych Miasta.

. Na koniec 2010r. zadluzenie Miasta bylo umiarkowane. Wynioslo ono 312 mln zl
i stanowilo 54%dochodów biezacych.W kolejnych latach bedzie ono dalej roslo
ze wzgledu na planowane wydatki majatkowe i koniecznosc finansowania
wkladuwlasnegoMiastado projektów unijnych. Fitch spodziewasie, ze w
2015r. zadluzenie moze wzrosnacok. 370 mln zl (57%dochodówoperacyjnych).
Na koniec 2010r. wskaznik zadluzenia (zadluzenie do nadwyzki biezacej) wynosil
ok. 6 lat, a obsluga zadluzenia stanowila 39% nadwyzki operacyjnej. Fitch
spodziewa sie, ze pomimo planowanego wzrostu zadluzenia, wskaznik splaty
zadluzenia oraz wskaznik obslugi zadluzenia do nadwyzki operacyjnej pogorsza
sie nieznacznie, jesli Miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne.

Czynniki zmiany ratingu
. Podniesienie ratingu moze nastapic w wyniku poprawy marzy operacyjnej do

poziomu powyzej 12%, a nastepnie jej stabilizacji, oraz jesli wskazniki
zadluzenia pozostana nadal bezpieczne (nadwyzka operacyjna wieksza od
obslugi zadluzenia) i/lub zmniejszy sie ryzykowynikajace z koncentracji bazy
podatkowej Miasta.

. Obnizenie ratingu moze nastapic w wyniku znacznego spadku nadwyzki
operacyjnej oraz wzrostu zadluzenia znacznie powyzej wielkosci
prognozowanych.

Profil
Plocklezy ok. 110kmnazachódodWarszawy("AAA(pol)"/Stabilna)i liczy 127.000
mieszkanców. Produkt regionalny brutto na mieszkanca stanowi 106%sredniej
krajowej.
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Glówne czynnilri ratmgu
Otoczeniepolitycznei administracja
WladzeMiasta
Organemstanowiacym Plocka jest Rada Miasta, która liczy 25 radnych. W wyniku
ostatnich wyborówsamorzadowych,które odbyly sie w listopadzie 2010r., Prawo i
Sprawiedliwosc(PiS)uzyskalodziewiec miejsc, Platforma Obywatelska(PO)siedem,
a Sojusz LewicyDemokratycznej (SLD)piec miejsc. Trzech radnych reprezentuje
ugrupowania lokalne, a jeden nalezy do Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL).
Wsród wybranych partii i ugrupowan nie powstala koalicja, która by mogla
dysponowac wiekszoscia glosów w Radzie Miasta.

W ostatnich wyborach prezydentem Miasta zostal Andrzej Nowakowski. W latach
2002.2007 byl on radnym oraz czlonkiem komisji budzetowej i komisji ds. polityki
spolecznej w Radzie Miasta. Prezydent nalezy do PO. Nastepne wybory
samorzadowe odbeda sie w 2014r.

Priorytety Wladz Miasta
Zgodniez przyjeta-Strategia ZrównowazonegoRozwojuoraz Wieloletnia Prognoza
Finansowa, w najblizszych latach Miasto planuje realizacje duzych inwestycji, na
które stara sie pozyskacdofinansowanieze srodkówunijnych.

Wiele inwestycji dotyczy rozbudowy i modernizacji sieci dróg. Najwazniejszym
projektem jest budowa obwodnicy, która przyczyni sie do zmniejszenia ruchu
tranzytowego przez Miasto. Niektóreodcinki planowanej obwodnicybeda wymagac
uzgodnienz Generalna DyrekcjaDrógKrajowychi Autostrad (GDDKiA).Wzwiazkuz
tym rozpoczeciebudowynie nastapi przed 2013r.

Plany Miasta obejmuja ponadto inwestycje w zakresie transportu publicznego,
budowy obiektów sportowych i rewitalizacji starego miastaoraz tworzenia
odpowiednich warunków dla pozyskiwania nowych inwestorów, np. w Plockim
Parku Przemyslowo-Technologicznym (PPPT).

Wladze lokalne staraja sie pozyskac jak najwieksze srodki z funduszy UE na
finansowanie inwestycji. Miasto zdaje sobie sprawe, ze musi utrzymac dobre wyniki
operacyjne, aby zapewnic odpowiednia zdolnosc do samofinansowania wkladu
wlasnego do inwestycji unijnych, co pozwoliloby zmniejszyc presje na wzrost
zadluzenia. Wladze Miasta zamierzaja równiez rozwijac wspólprace z PKNOrlen w
celu uzyskania wsparcia finansowego dla niektórych inwestycji.

Gospodarka
Plock jest lezy w województwie mazowieckim, które jest najwiekszym
województwem w Polsce zarówno pod wzgledem zajmowanego obszaru (11%
terytonum kraju) jak i liczby ludnosci (ok. 5.200.000 mieszkanców). PRB na
mieszkanca w województwie stanowi 158% sredniej krajowej, co czyni je
najbogatszym w Polsce. Istnieja jednak duze róznice w poziomie rozwoju
gospodarczego pomiedzy poszczególnymi podregionami województwa
mazowieckiego. Potencjal gospodarczy województwa mazowieckiegokoncentruje
sie glówniew Warszawie ("AAA(pol)"),która jest najwiekszym miastem w Polsce
(1,7 milionamieszkanców).

Wskazniki dla podregionu ciechanowsko-plockiego sa slabsze od srednich dla
województwa i zblizone do srednich krajowych. W 2oo8r. (ostatnie dane) PRB
podregionu na mieszkanca stanowil 105,6% sredniej krajowej. Ze wzgledu na
spowolnienie gospodarcze bezrobocie w Plocku wzroslo do 10,1%w czerwcu 2010r.
(z 9,6% na koniec 2oo8r.), ale w dalszym ciagu bylo ono nizsze od sredniej krajowej
(11,6%).
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Gospodarka Lokalna Zdominowana przez PKN Orlen
Gospodarka Plocka jest zdominowana przez sektor przemyslowy, co wynika z tego,

ze w Miescie ma swoja siedzibe m.in. PKNOrlen oraz firmy z nim wspólpracujace i
in. (np. PERN, NaftQremont). W 2008r. sektor przemyslowy i budownictwo
wygenerowaly 40,2% wartosci dodanej brutto (WDB) i zatrudnialy 42,2% ogólu
pracujacych. Sektor uslug wygenerowal 49,1% WDB (znacznie ponizej sredniej
krajowej) i zatrudnial 56,7% pracujacych.

Wartosc Dodana Brutto i Zatrudnienie
Polska

(%)
'Rolnictwo i lesniCtWo

Przemysl i budownictwo

'DSlTIgr --:;Razem'
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PKN Orlen jest najwieksza spólka z branzy petrochemicznej w Polsce i jedna z
najwiekszych spólek w Europie Centralnej. Ponadto PKNOrlen posiada najwieksza
siec stacji paliw w Polsce oraz stacje paliw w Niemczech, na Litwie i w Czechach
(ogólem 2640 stacji na koniec 2009r.). Spólka zatrudnia lacznie 22.535 pracowników.
Najwieksza rafineria spólki znajduje sie w Plocku i zatrudnia ok. 4.500 pracowników.
PKNOrlen realizuje program inwestycyjny, którego laczny koszt wyniesie 21 mld zl,
z tego inwestycje w Plocku moga wyniesc 10-12 mld zl. Program ten ma byc
zakonczony do konca 2012r. Inwestycje realizowane przez spólke w Plocku zwieksza
dochody Miasta z podatku od nieruchomosci oraz wzmocnia baze podatkowa.

Dochody podatkowe budzetu Plocka sa w znacznym stopniu zdominowane
przezdochody z CITi z podatku od nieruchomosci placone przez PKNOrlen oraz inne
spólki sektora chemicznego. Ponadto duza liczba dobrze platnych miejsc pracy w
spólkach sektora chemicznego zapewnia Miastu wysokie dochody z PIT. Poniewaz
PKN Orlen jest najwiekszym pracodawca, transport publiczny w Miescie musi
uwzgledniac potrzeby pracowników spólki. Podobnie rozwój dróg musi uwzgledniac
intensywny ruch przewozów ciezarowych do i z PKNOrlen. Spólka jest aktywnym
sponsorem lokalnych imprez oraz organizacji dzialajacych w Miescie.

Miasto wspólpracuje z PKN Orlen w wieLu obszarach. Najwiekszym wspóLnym
projektem bylo utworzenie parku technoLogicznego PPPT. Park zajmuje obszar ok.
200 hektarów, w tym ok. 130 hektarów posiada juz odpowiednia infrastrukture. W
2010r. PPPTuzyskalfinansowaniez UEna dalszy rozwój; koszt projektu wynosiok.
195 mLn zl, z czego 40""{'bedzie wspólfinansowane z funduszy unijnych. Ponadto
PPPTstara sie równiez o finansowaniedLakoLejnegoprojektu, którego koszt moze
wyniesc 91,5 mln zl.

W Plocku dzialaja równiez firmy z branzy budowLanej, energetycznej, tekstyLnej,
przetwórstwa zywnosci, a takze maszynowej (np. Grupa CNHprodukujaca kombajny
i ciagniki).

Struktura ludnosci

W ostatnich latach Liczba mieszkanców Miasta zmniejsza sie w wyniku ujemnego
saLda migracji. W Latach 2005-2010 saLdo migracji wynosilo srednio ok. -4,0 na
1.000 mieszkanców. Ujemne saldo migracji bylo czesciowo kompensowany przez
dodatni przyrost naturalny (ok. 1,2 na 1.000 mieszkanców). Jednak nie zapobiega
ono spadkowi liczby Ludnosci, który jest wyzszy niz srednia dLaPoLski.

Udzial mieszkanców Plocka w wieku produkcyjnym (65,9%) jest wyzszy od sredniej
krajowej (64,5%)i odzwierciedla wplyw PKNOrlen na rynek pracy w Miescie.

Miasto Plock
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Wyniki budzetowe i perspektywy
Dochody
Dochody z podatków dochodowych
W2009r. dochodyPlockaz podatkówdochodowych(PITi CIT)wyniosly133 mln zl i
stanowily 24% dochodów operacyjnych. Dochody te spadly o 9%, co wynikalo ze
spowolnienia gospodarczego. Mialoono niekorzystnywplyw na wyniki PKNOrlen
oraz calej branzy petrochemicznej. W rezultacie, w 2009r. dochody z CIT wyniosly
zaledwie 7 mln zl, co oznaczalo ich spadek az o 79%. Wprowadzenie nizszych
stawek PITw 2009r. spowodowalospadek dochodówz tego podatku o 4 mlnzl (tj. o
3,4%do 126 mln zl). W zwiazkuz poprawa sytuacji gospodarczejw Polsce, dochody
z podatków dochodowych w 2010r. powinny wzrosnac do ok. 170 mln zl.

Podatek od nieruchomosci
Podatek od nieruchomosci jest stanowi ok. 28% dochodów operacyjnych Miasta. W
2009r. dochody z podatku od nieruchomosci wyniosly 158 mln zl. Dochody te rosna
co roku w wyniku podnoszenia stawek podatkowych oraz dzieki rozwojowi bazy
podatkowej w wyniku nowych inwestycji realizowanych m.in. przez PKNOrlen i
spólki zalezne. Wedlug przewidywanego wykonania za 2010r., dochody z podatku od
nieruchomosci wzrosly o ok. 5%,tj. podobnie jak w latach 2005.2009.

Koncentracja podatników w podatku od nieruchomosci w Plocku jest bardzo wysoka,
ok. 77% dochodów z tego zródla pochodzi od dziesieciu najwiekszych podatników.
Fitch zauwaza, ze wplywy z podatku od nieruchomosci pozostaja stabilnym zródlem
dochodów. Wahajace sie wyniki finansowe najwiekszych podatników (w tym z
branzy chemicznej) nie mialy negatywnego wplywu na sciagalnosc podatku od
nieruchomosci i nie ma takiego ryzyka równiez w przyszlosci. Sciagalnosc podatku
od nieruchomosci jest wysoka i w 2009r. wyniosla 97%.

Miasta w Polsce moga podnosic stawki podatku od nieruchomosci maksymalnie do
limitów ustanawianych kazdego roku przez Ministerstwo Finansów. Stawki podatku
od nieruchomosci w Plocku ustalane sa na maksymalnym poziomie. Wyjatek
stanowia stawki dotyczace budynków mieszkalnych oraz pozostalych gruntów.
Gdyby Plock wprowadzil maksymalne stawki podatkowe równiez dla tego typu
nieruchomosci,jego dochody moglybywzrosnac o 3,8 mln zl, co stanowi zaledwie
1,2%dochodówpodatkowychogólem.

Transfery biezace
W 2010r. wyplywyz transferów biezacych wyniosly 213 mln zl i stanowily 36%
dochodów operacyjnych. Subwencja oswiatowa stanowi ok. 64% transferów
biezacych (137 mln zl w 2010r.). Kwota subwencji oswiatowej jest obliczana
zgodnie z formula i podwyzszanakazdego roku, glówniew wyniku podwyzek plac
nauczycieli ustalanych przez rzad. Wzrost subwencji oswiatowej jest glównym
powodemwzrostu transferów biezacych, którywynosil9,1%w 2010r.

Perspektywy
Zgodniez przewidywanymwykonaniem,na koniec 2010r. dochodyoperacyjne
Miastawyniosly590 mln zl i bylyo ok. 7%wyzsze niz w 2009r. Dochodyz PITbyly
nieznacznie nizsze od dochodów zaplanowanych w budzecie. co zostalo
zrekompensowaneprzez wzrost innych dochodów (tj. dochodówz CITi z podatku
od nieruchomosci). Transfery biezace takze wzrosly, glównie w wyniku wzrostu
subwencji oswiatowej.

Fitch prognozuje, ze gospodarka w Polsce bedzie sie rosnac w tempie 3,3%.3,8%
rocznie do 2012r., co powinnoprzyczynicsie równiez do rozwoju bazy podatkowej
Plocka i dalszego wzrostu dochodów operacyjnych o 5%.7%rocznie, tj. powyzej
sredniegowzrostu w latach 2009.2010.

Wydatki operacyjne
W 2009r. wydatki operacyjne Miasta wzrosly o 7%i wyniosly 487 mln zl. Wydatki na

Miasto Plock
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wynagrodzenia i pochodne, które stanowily 46%wydatków operacyjnych wzrosly o
20 mln zl. Podobnie jak latach ubieglych, wzrost wydatków na wynagrodzenia i
pochodne byl glówna przyczyna wzrostu wydatków operacyjnych. Wydatki na zakup
dóbr i usLug stanowily 22% wydatków operacyjnych i byly drugim najwiekszym
elementem wydatków operacyjnych.

Oswiata jest najbardziej kosztownym zadaniem Miasta. Wydatki w tym sektorze
stanowia ponad 40% wydatków operacyjnych. W 2009r. wyniosly one 208 mln zl, z
czego 71% stanowily wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Subwencja oswiatowa
otrzymywana z budzetu panstwa jest niewystarczajaca na sfinansowanie wydatków
na wynagrodzenia. Pokrywa ona tylko ok. 85% tych wydatków. Pozostala czesc jest
finansowana ze srodków wlasnych Miasta. Udzial Plocka w finansowaniu oswiaty
stanowi srednio 38%wydatków operacyjnych (78,4 mln zLw 2009r) w sektorze i jest
on wyzszy niz w innych miastach w Polsce ocenianych przez Fitch. W 2009r. wzrost
subwencji oswiatowej o 9,8% byl troche wyzszy od 8,7%wzrostu wydatków na place.

Wydatki na pomoc spoleczna sa drugim najwiekszym elementem wydatków
operacyjnych. W 2009r. wydatki w tym sektorze wyniosly 76 mln zl (16%wydatków
operacyjnych). Z tej kwoty ok. 50%jest finansowane z dotacji z budzetu panstwa.
W porównaniu do 2008r. laczne wydatki na pomoc spoLeczna wzrosly tylko o 2 mln
zl, co oznacza ze spowolnienie gospodarcze nie odznaczylo sie istotna presja na
zwiekszenie swiadczen pomocy spolecznej dla mieszkanców PLocka.

Wplaty na czesc wyrównujqcq subwencji ogólnej z powodu wysokich dochodów
podatkowych na mieszkanca
Plock jest zobowiazany dokonywac wplat do budzetu panstwa na czesc
wyrównujaca subwencji ogólnej. Kwotawplat jest naliczana zgodnie z formula w
zaleznosci od dochodów budzetu w przeliczeniu na liczbe mieszkanców.W 2009r.
dochody na mieszkancaw Plockuwynosily4.415 zl i byly drugimi najwyzszymi(po
Warszawie) sposród wszystkich miast ocenianych przez Fitch. W 2009r. Plock
wplacil27,5 mlnzl oraz 23,4 mlnzl w 2010r.

Perspektywy
Wedlug przewidywanegowykonania na koniec 2010r. wydatki operacyjne Miasta
wyniosly ok. 527 mln zl i byly o ok. 9% wyzsze niz w 2009r. Wydatki na
wynagrodzenia i pochodne beda nadal glównym czynnikiem wzrostu wydatków,
szczególnie w sektorze oswiaty, co zwiekszypresje na dofinansowanie sektora ze
srodków wlasnych Miasta. Fitch spodziewa sie, ze w srednim okresie wydatki na
oswiate beda wywieracpresje na budzet Miasta.

Dochody i wydatki majatkowe
W 2010r. dochody majatkowe Plocka wyniosly 19 mln zl i stanowily tylko 3%
dochodówogólem. Dochodyze sprzedazy majatku wynioslyzaledwie 7 mln zl (26%
dochodów planowanychw budzecie), natomiast otrzymane dotacje na inwestycje
wyniosly12 mln zl. Miastoszacuje, ze w 2011r. dochodymajatkoweznaczaco
wzrosna, do ok. 84 mln zl, z czego 64 mln zl bedzie pochodzic z dotacji na
inwestycje, a pozostala czesc z rosnacychwplywówze sprzedazy majatku.

Od 2011r. otrzymywane przez Miastodotacje na inwestycje beda rosly z uwagi na
dostepnosc srodkówunijnych. W obecnym okresie programowymMiastospodziewa
sie otrzymac ponad 300 mln zl finansowania z UE (dodatkowe srodki unijne na
inwestycje pozyskuja takze spólki komunalne- patrz Zobowiazaniaposrednie). W
latach 2011.2015dotacje na inwestycje w budzecie Miastamogawyniescsrednio ok.
60 mlnzl rocznie.

W 2010r. wydatki majatkowe Plocka wyniosly 155 mln zl, co stanowilo ok. 22%
wydatków ogólem. Najwiekszymprojektem Miasta byla budowa hali sportowej
(laczny koszt ok. 114 mln zl, z czego 40 mln zl zostalo wydane w 2009r.).
Inwestycjedrogowepochlonelyprawie40%wydatkówmajatkowychogólem.

Miasto Plock
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Zgodniez prognozamiMiastawydatki majatkowe w srednim okresie moga wyniesc
ok. 150 mln zl rocznie, tj. ok. 20%wydatków ogólem. Miasto kontynuuje swój
program budowy dróg, który obejmuje budowe pólnocno-zachodniej obwodnicy
Miasta (lacznykoszt ok. 220 mln zl, z czego 85%zostanie sfinansowaneze srodków
unijnych)oraz przejazdu pod torami kolejowymi(47 mln zl w latach 2011-2012).W
2012r. Miasto moze rozpoczac kilka duzych inwestycji, jesli uzyska na nie srodki
unijne.

Wynikibudzetowe
W 2010r. wyniki operacyjne Miasta byly nadal dobre. Nadwyzka operacyjna Miasta
pozostala na poziomie zblizonym do roku 2009; wyniosla ona 66 mln zl i stanowila
11%dochodów operacyjnych. Byla ona jednak o ok. 35% nizsza niz w latach 2005-
2008. Spadek ten byl spowodowany tym, ze wydatki operacyjne Miasta rosly
szybciej niz dochody operacyjne (wzrost odpowiednio o 7,9%i 3,6% rocznie w latach
2008-2010).

W 2010r. wyl,sze wydatki majatkowe Miasta przy nadwyzce operacyjnej na poziomie
roku 2009 spowodowaly pogorszenie sie zdolnosci Miasta do samofinansowania
wydatków majatkowych; nadwyzka biezaca finansowala tylko 36% tych wydatków
(2009r.: 47%). Powodowalo to zwiekszona presja na finansowanie wydatków
majatkowych dlugiem. Wskaznik obslugi zadluzenia do nadwyzki operacyjnej byl
wciaz jednak dobry i wynosil 39%.

Od 2011r. Fitch spodziewa sie poprawy wyników operacyjnych Miasta z uwagi na
prognozowany wzrost dochodów podatkowych. Marza operacyjna moze przekroczyc
12%.Wysoki udzial dochodów z PIT oraz CITw dochodach operacyjnych powoduje,
ze wyniki operacyjne Plocka w wysokim stopniu zaleza od zmian zachodzacych w
lokalnej gospodarce; okresy ozywienia gospodarczego sprzyjaja dobrym wynikom
operacyjnym Miasta rozwoju gospodarczego. Jesli Miasto zdecyduje sie podjac
dzialania majace na celu ograniczenie wzrostu wydatków operacyjnych, to ich
wymierne efekty moga byc widoczne dopiero w 2012r.

Wynikioperacyjne
mln zl
140
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40 --
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O

_NadwyZka operacyjna (lewa os) -Marza operacyjna (prawa os) (%)

25
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15

2006 2007 2008 2009 2010 2011p 2012p 2013p

Zródlo:Obliczenia Fitch, p - prognoza

Zadluzenie, plynnosc i zobowiazania posrednie
Strukturazadluzeniabezposredniego
W 2010r. zadluzenie bezposrednie Miasta wzroslo o 80 mln zl do 312 mln zl i
stanowilo 54% dochodów biezacych. Zadluzenie Plocka jest denominowane w
zlotych, oprocentowane wedlug zmiennych stóp procentowych. W wyniku emisji
obligacji w 2010r., ich udzial w zadluzeniu ogólem Miasta wzrósl do 38%. Z uwagi na
równomiernie rozlozone splat zadluzenia w kolejnych latach (dotyczy to równiez
wyemitowanych obligacji) ryzyko refinansowania jest ograniczone. W 2010r.
obsluga zadluzenia stanowila jedynie 40% nadwyzki operacyjnej oraz ok. 4,4%
dochodów operacyjnych.

Miasto Plock
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W wyniku inwestycji zadluzenie Miasta bedzie stopniowo roslo do 2015r. Tempo
tego wzrostu bedzie zalezalo od kwot pozyskanego finansowania z UE (patrz
Dochody i wydatki majatkowe powyzej). W 2015r. zadluzenie Plocka moze wyniesc
370 mln zl i stanowic ok. 57% dochodów biezacych. Wskaznik obslugi zadluzenia
powinien pozostac dobry. Zgodnie z prognozami Miasta obsluga zadluzenia (30-60
mln zl rocznie) nie powinny przekroczyc 70%nadwyzki operacyjnej.

Zadluzenie I Jego obsluga
mlnzl (lata)
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- Zadluzenie (lewaos) -Obsluga zadluzenia wlatach (prawa os)
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O en
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Zródlo: Obliczenia Filch, p -prognoza

Plynnosc
W pierwszej polowie 2010r. sredni stan gotówki na koniec kazdego miesiaca na
rachunku Miasta wynosil 40 mln zl (2009r.: 14 mln zl). W drugiej polowie roku
plynnosc Miasta byla slabsza; Od wrzesnia do listopada Miasto intensywnie
korzystaloz kredytu w rachunku biezacym (w kwocie 30 mln zl), az tj. do czasu
wyemitowaniaobligacji. Emisjaobligacjiopóznilasie w stosunkudo zaplanowanego
terminu na skutek braku poparcia dla tej decyzji ze strony Rady Miasta. Projekt
uchwaly budzetowej na 2011r. zaklada zwiekszenie kwoty kredytu w rachunku
biezacymMiastado 40 mlnzl, co powinnopoprawicplynnoscMiasta.

Zobowiazania posrednie
Zobowiazania posrednie Plocka dotycza zadluzenia spólek komunalnych oraz
szpitala miejskiego, który generuje straty. Miasto posiada 100%udzialów w 11
spólkach oraz udzial 50%w jednej spólce. Na koniec 2009r. laczne zadluzenie
spólek wynioslo113mlnzl, z czego 38%zostalo poreczone przez Miasto.

Udzielone poreczenia dotycza zadluzenia Miejskiego Towarzystwa Budownictwa
Spolecznegooraz MiejskiegoZakladuGospodarkiMieszkaniowej.Spólkite finansuja
swoja dzialalnosc z pozyczek preferencyjnych zaciagnietych w banku BGK(z
maksymalnymokresem splaty do 2050r.). Splata pozyczek nastepuje z dochodówz
czynszówplaconychprzez lokatorów.

Spólki komunalne
KMPswiadczy uslugi transport publicznego w Miesci. Spólka generuje straty; w
2009r. strata spólki wyniosla 2,9 mln zl. Od 2010r. Miasto zmienilo sposób
finansowania transportu publicznego przechodzac na system kontraktowania ilosci
wozokilometrówdo wykonania (przejechania) przez spólke. W wyniku tej zmiany
wydatki Plocka na transport publiczny moga wzrosnac do ok. 18 mln zl w 2010r.
(2009r.: 13 mlnzl), co bedzie w nastepnych latach stanowic podstawe do wdrozenia
potencjalnych ciec w tych wydatkach. Zdaniem Fitch nowy system rozliczen jest
bardziej przejrzysty. Miasto bedzie ponadto wspierac spólke poprzez podnoszenie
kapitalu, ok. 10 mln zl rocznie w kolejnych latach (2009r.: 7 mln zl), z
przeznaczeniem na inwestycje obejmujace modernizacje taboru ( laczny koszt jest
szacowanyna 46 mlnzl).

Wsród spólek, które planuja realizacje duzych inwestycji, nalezy wymienic
WodociagiPlockie (laczny koszt planowanychinwestycji to 175 mln zl, w tym 76
mln zl finansowaneze srodkówUE),PPPT(195mln zl, w tym 65 mln zl ze srodków

Miasto Ptock
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UE)oraz MTBS (63 mln zL na budowe budynków mieszkalnych). Wiekszosc tych
projektów powinna byc zakonczona do 2015r. W celu sfinansowania wkLadu
wLasnego do tych projektów spóLki te beda zaciagac zadLuzenie. Jednak z uwagi na
ich dobra kondycje finansowa, nie bedzie ono powodowac bezposredniego ryzyka
dla budzetu Miasta.

W przyszLosci Miasto roz,waza realizacje projektów inwestycyjnych w ramach
partnerstwa prywatno-publicznego (PPP), np. budowe spalarni odpadów lub
aquaparku. Jednak ostateczna decyzja w ich zakresie nie zostaLy jeszcze podjeta.
W zaleznosci od prz,yjetej formuLy PPP, projekty te moga z,wiekszyc zobowiazania
posrednie Miasta.

Restrukturyzacja sektora ochrony zdrowia
Miasto jest organem zaLozycielskim dla jednego szpitala - PLocki ZOZ -
funkcjonujacego jako spóLka.WLadzeMiasta zmienily forme prawna szpitala, zeby
zredukowacgenerowaneprz,ezszpital straty oraz rozwijaczakres oferowanych
usLug medygnych. Jednak szpital, pomimo prz,eksztaLcenia,w dalszym ciagu
generuje straty; w 2009r. strata wyniosLa3,5 mlnzl w porównaniudo 6 mln zl w
2008r. (6 mln zL)..Zdaniem Fitch, jesli nie zmieni sie system finansowania uslug
medycznych w Polsce lub jesli szpital nie z,wiekszyzakresu usLugmedycznych
oplacanych bezposrednioprz,ezpacjentów, zadluzenie szpitala bedzie nadal roslo i
bedzie on generowac straty. Do tego czasu szpital bedzie wymagac wsparcia
finansowego od Miasta na pokrycie strat lub finansowanie inwestycji.

Spólki z udzialem Miasta

1 ARS' AgencjaRewitalizacjiStarówki
2 MZGM-MiejskiZaklad Gospodarki Mieszkaniowej
.3 '~'I<MP,'KOmunikacjaMiejska',Plock" .
4 MTBS- Miejskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznegor WooOilaglPlOckie'..- ..0.. ,_.-..o_,. ,~_o..- ......
6 ZUOK-Zaklad Utylizacji Odpadów Komunalnych
"tJ 'PlOcki Fundusz Poreczell'Kre<lytowych-o ..
8 Plocki -ZOZ -Plocki Zaklad Opieki Zdrowotnej
..,. ~~YNEX' .- ,-_.,. _..' '..-
10 WislaPlock
1"1'" 'PPPT'.PlockiParkPtlemyslowo-fechlJologiczny
12 Inwestycje Miejskie

Razem

Zródlo: Fltch

w 2009r.

Kapital UdzialMiasta Aktywa
podstawowy w kapitale ogólem

(mlnzl) (%) (mln zl)
22,7 100 28,5
12,7 100 30,4
26;2 .. .- 100-'36;0
31,6 100 255,6

'135;'0 1'00' -1g'3;1
40,3 100 45,8
-275- 1ÓO' -2;8
42,9 100 45,1

'1'572 3Ó;~"-'
3,6 100 6,7

...63;9-'--5Ó~ 97;8'
0,005 10 2,9

Zyski Strata
netto

(mln zl)
0,78
0,46

.2,86
0,28

--""0;56---
1,27
0~'06

-3,46
1;85
0,74
0,09
0,00

Zadluzenie
dlugoterminowe (mln zl)

2008

0,0
4,0

--0;-0..
92,0
'0;6
0,0
0;0 - u
0,0
0;'0
0,2
0,0

~
96,0

2009

0,0
3,9
0;0

109,8
.. 0,0

0,0
O~O
0,0
'0;0
0,9
0,0

~
113,7
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Miasto Plock

Zalac7nik A
mlnzl
Podatki'
iransfery~otrzymane (dotacjeTsubWencje) .
Oplaty i pozostale dochody operacyjne
OochoCfyoperacY)I)e",,~- - -..-

Wydai:kr operacyjne

l

2006 2007 2008 2009 2010pw
296,0 319,8 326,1 301,9 341,9

---m~f- --f6"9;1--1'11,9--19S';O '2'12;8:
44,9 45,5 46,0 57,0 38,0

~ ~492;O-S3,,~!-S50;O-"""S3';9- -S~2;71

I

-- -:3"92;4" "4"9;9~ -:'4~;-2---~'-~~iS .S2~91

'NadwyIJ<aoperacyjna - - ---

Ll5oCnodyr!fi'a~nsowe-
Odsetki zaplacone...-- -..-.

-f14i6~--9'5';"S- 67~-6S';"S'

I

l

Nadwyzka~!I!~~

Dochodymajatkowe
Wydai:kfmajai:kowe

~ 1E7,5 85,4.., 29,3 -_2.~,1.
48,2

,,""- - ";263;'0-'-'
47,2 37,8

--=1"51";6""'--- ~147;4
18,1 19,2

~'12"4;9--~-15S;0

'1'06';8- --:'1"35',81

l

[SlIi:msmajatkoWy

!NadWytka (Deficyt} przed ol)$(uR ndl1.iierili----

--':1S'4;8 - ',lb4;,r "':10976-

---:61,7- --:2~2' "":"47';s"-- ~~0",6-

-70;b-~--80;0
"16,4 :.li>l

I

'Nowezadluzen!e

~plata zadlu~~nia

Zmiana zadluzeniarietto

- - -27;1j--- '"'Jb,r'-'-'-'39;S"
-~- ._~~.., "~

- ~ ~- -- '~L. 21.2_- _.~~
~~ynikb~ze~ o..~em - :i!tL- 24,6~---

"__~5,5
6,1 -15,1-,

ZADLUZENIEII'

I

Krótkoterminowe " " 0,0 0,0 " 0,0 , ,0,0 , 0,0
[fjfugo{eim!nowe-~-- -~._- -"""-1~;'t ~07:"---"""---1J3;"""""-' '44'077-" - Jj2i21
Zadluzenie bezposrednie (Miasta) 146,7 167,5 193,7 246,7 312,2
+lonifzo60vifazania -dhizne"" ""'--""-"-~l1f;3~ ---9j1---'-o;o 0'jo-~:01
Zadluzenie ogólem (Miasta) 165,0 176,6 193,7 246,7 312,2
":.'Wome'Sio<lki'---,,-- -_.~-- "11;8-"'---")"2:7;1 "-'-20;"5""' 21),:<1 --122{'
Zadluzeniem ogólem netto (Miasta) 153,2 149,5.. 173,2 220,3 300,9
+ UiJZielooeporeczenia ~--'" -"._- - n-"~28~Q 2r;9-'-'~29T3: MJ,'479 - 42';"0"1
+ Zadluzeniespólekkomunalnychoraz SPZOZ-ów(bez 59,8 68,2 68,9 78,8
poreczen)
Ogólem zadlu%enie i zobowla%ania"PoSl"ednre'n~tto --,- --2"1~O '24S~-"--21l74'" 3'3~0--'" -342;9'

l
Memo
udzial zadluzenia w walutach obcych (%)

i.idZl1ifemisji w-za<llU:zen!lrogolem"(~r'-'"
udzial zadluzenia o oprocentowaniu stalym (%)

pw - przewidywane wykonanie

Zródlo: Fitch na podstawie budzetów Miasta
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Wskazniki budzetowe
~NaaWYZRit-operacYjnaT'DOCnooyoperacYjne(%)-~ '" '2o;z:r--~'f;44"-""-11;42 ~ ""'" 1':l';"1'7---ri~r'
Nadwyzka biezaca! Dochody biezace' (%) 18,92 20,11 15,53 10,67 9,3

"Nidwy;Zl<a(de(!cytfprzedoDslU'ga"Zac/lTIzeri'iall)ocl1ooy'- -'~'7ff;42. t:r,S3 '" .:}~1~ ---:S;2'S~ --- :1'371'5'
ogólem b (%)
Wynik budzetu ogólem! Dochody ogólem (%)
WirosfClocfiooqw'Qperacyjnycn'(%'irriiaiiaw CiagLtról<ul-
Wzrostwydatkówoperacyjnych(% zmia~a"'tcfaguroku)
wZrost" nadwYfki"bleia,cej (%zmlana"wCiagu'rókU)- ,-

WikairllkI'zacllu:terila -
Wzrost zadluzenia bezposredniego (% zmiana w ciagu roku)

1OdsefkrzaplacorierDOChoa~roperacyjne-(%)"-' "".--.-
Nadwyzka operacyjna! Odsetki zaplacone (wielokrotnosc)
ObslUga'ZadfUzeriia"bezposrepriiego/Docpoo{15ieZace-(%r'
Obsluga zadluzenia bezposredniego! Nadwyzka operacyjna
(%)

'2adluzerHel5ezposredniel Dochody"Dfezace(%)
Zadluzenie ogólem! Dochody biezace (%)
'2adluzenie cezposrednieINadwyzl<a'l)ie;Zaca (tatar"
Ogólem zadluzenie i zobowiazania posrednie netto! Dochody
biezace (%)
"2itdlUzenieogóteml'NadwyZka'l)ie;Zaca (lata) -
Zadluzenie bezposrednie! PKB(%)
;2adlUzenia"bezposreori'ieJia-.meszkilnca"(PCN)

'Wskairllkfdochodow-, - - -
.DDOC:~~Y oped,..~a,~j,~e!.~~~o~~n~,~.~~~2j

2Y~
(
~

)
~yjE,,~(!L, --t1~'}.?-~-,-" 151O1,2~3

'-_'-
S11E1~_",.,,-~,,-, --1,.D:4,.~.~"

ocliuuypo ab.owe/lJ\X.llouy operacy ne % ~, 10 9,0 9,27:14,:1 :17,09!

PodatId lokalne! Dochody podatkowe ogólem 49,86 49,12 49,68 55,95 50,19
Otrzyri1anelransfery15iezacel Docfiódyope'racyfne~(%r~ -- '---36;71- -"""'-"317C6-'-""""z7.l5~-'- ~ ". j'~-- -j'5:'9~
Dochodyoperacyjne! Dochodyogólem (%) 91,08 91,89 93,57 96,52 96,74
boctlooyna mieszkanca' (PCN)"--- '. ., "~4.ZS4--~'- 47415",""~75Zr~"--4:41'5-."..m'-4.'1r3"

"Wsl(iznll<l'Wyaltk.ow,,-

WydatkioDeracyjne! Planowanewydatki operacvjne (%)
'WYdatla nli'WYnagroozerliiirWyoiitldoper'aeyjnt(%r"--'
Transfery bieza~e! Wydatki ope~~cyjne(%)
'WyClatki"mci]itkoweIPlanOwane"Wydatl<i fuajatkowe(%)
Wydatki majatkowe! Wydatki ogólem (%)
Wydatkimaj<ifl<owe! Lokatny PKS'(%r"
~y~C!t!<! nC!mieszkC!~ca JPLNL

Miasto Plocl"

Zalacznik B
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2006 2007 2008 2009 2010fw

-9,18 4,23 0,07 1,06 -2,46
-'b:CJ:--" "..,- -"/J';'6"4-' "2;9""""""'-~0;1r-- ""'--7;

b.d. 7,01 8,17 7,11 S,3
'-J:):l\;--'" - ~."-15;47"'- -""'""20;56"-" -"""""""~07S~--."-;'"6;9'1'

.. - -
b.d. 14,18 15,64 27,36

-- -'-f,'3Z- -J";3:r~-1;"~9"'-' r;II'-
15,32 16,14 9,21 6,74
-4;I5~-- "4;OS--'---4;6-"-"'~""- 4;75--
21,49 19,02 26,41 39,17

26,55
'-1"';92

5,77
-473~'

39,36

"29;82"- "31,34'- "'""'35;Z2---'~-"44;39- --, -51,6
~~ ~~ ~n ~D ~6
1;'Slf"-- --"1~S6~"t;1.1' - -4';1'6 "5;66

48,98 45,95 49,35 60,09 57,78

-r;'11~-"1)6,r"" -2~21-- 4;1'6---
3,93 .

--":"1'55. -"-1':'2$'/J-~"'1A90---1':898

5,C6

27402

99,57 99,29 1~,78 102,51 104,77
"45;72'--"-4S;89"-""-~" 45';'24---"--:rC;'3S---~;31'

8,92 10 10,13 11,37 11,56
101,611- -l04;05- '~f04;84-~-- -112;99" ---97;'tj't
32,91 25,55 23,51 19,58 21,9

- -S;44'-. --"-. "~P"~ ;-" ,,'
4.857 4.564 4.822 4.906 5.445- ...

Finansowanie wydatków majatkowych
"Racrwy:Zl(a'bieZacarWYdafl<i'mcijittl<oWe(%) -45-;86- - "'O,91-'-"'--"S7;9"4'-~7748 - -- "35,61
Dochodymajatkowe! Wydatki majatkowe (%) 23,74 31,13 25,64 14,49 12,39
~Zmianazadlu:Zeniiinetfotwyaafki"'majatkowe(%r""'--'-"'""5:96 '~1A~f1I"" f6;-69~"""'--42~9'1---A2';t6'
.wraz z dochodami finansowymi
b bez nowego zadluzenia
b,d. - brak dimych

I

I
pw - przewidywane wykonanie

Zródlo:FitchnapodstawiebudzetówMiasta
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Zalacznik C
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Mediana dla grupy posiadajacej rating na poziomie BBB
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(212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. Kopiowanie Iw wykorzystywanie w calosci Iw w aesd bez zgody jest zabronione. Wszelkle prawa
zastrzezone. Wszystkie Informacje zamIeszaone w tym raporcie opieraja sie na informacjach od emitentów, Innych dluzników I
organizatorów, Iw Innych zródlach, które Fltch uwaza za wial)'!lodne. Fltch nie przeprowadza audytu ani nie weryfikuje prawdziwosci I
dokladnosci tych informacji. W zwiazku z tym Informacje zawarte w tym raporcie sa prezentowane w ol)'!llnalnej postaci, bez zadnych
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poniesienia strat na skutek Innych ryzyk niz ryzyko kredytowe chyba, ze ryzyka takie zostaly dokladnie przedstawione. Fltch nie jest
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ze sprzedaza papierów dluznych. Ratingi moga byc zmienione, zawieszone Iw wycofane w kazdej chwili z róznych powodów I jest to
suwerenna decyzja Fitch'a. F1tch nie oferuje zadnego doradztwa inwestycyjnego. RaUngi nie stanowia rekomendacji kupna, sprzedazy lw
trzymania jakichkolwiek papierów wartosciowych. RaUngl nie komentuja poprawnosci cen rynkowych, przydatnosci jakiegokolwiek papieru
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BrytanII Iw podobnych praw I regulacji w kazdym Innym panstwie. 2 powodu relatywnej efektywnosci elektronlanej pwlikacjl I
dystrybucji, analizy Fltch moga byc dostepne dla prenumeratorów tych wersji do 3 dni waesnlej niz dla prenumeratorów wersji
drukowanej.
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