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Glówne czynniki ratingu
Dobre wyniki budzetowe: Ratingi Miasta Plocka odzwierciedlaja jego silna baze podatkowa,

duza elastycznosc finansowa oraz umiarkowany poziom zadluzenia Plocka. Ratingi biora takze

pod uwage zmienne wyniki operacyjne w 2013r. oraz rosnace zadluzenie spólek miejskich,
chociaz nie powinno ono powodowac duzej presji na budzet Miasta.

~

Bogata baza podatkowa: Baza podatkowaPlocka jest bogata i stabilna i zapewnia Miastu

wysokie dochody podatkowe. Spólki z sektora petrochemicznego bedace wlascicielami

znacznych nieruchomosci zapewniaja Miastu wysokie wplywy z podatku od nieruchomosci

(2013r.: 200 mln zl, 25% dochodów operacyjnych) oraz wysokie wplywy z PIT (2013: 140 mln

zl, 20% dochodów operacyjnych) do budzetu. Wplywaja równiez na wysokie dochody z CIT,

ale równoczesnie narazaja budzet Miasta na cyklicznosc sektora naftowego, w tym na
zmiennosc dochodów z CIT, jak to bylo W latach 2012-2013.

6,00

Zadowalajace, ale zmienne wyniki: Fitch Ratings oczekuje, ze w srednim okresie wyniki

operacyjne Miasta beda zadowalajace z nadwyzka operacyjna wynoszaca 55-65 mln zl lub

stanowiaca okolo 9% dochodów operacyjnych. Wedlug wstepnych danych W 2013r. wyniki

operacyjne Plocka beda slabsze niz w 2012r. z nadwyzka operacyjna wynoszaca okolo 40 mln
zl lub 6% dochodów operacyjnych. Na slabsze wyniki wplyna bardzo niskie dochody z CIT

spowodowane zwrotem nadplaconego podatku CIT przez jednego z najwiekszych podatników

w Miescie. Na skutek tego dochody z tego podatku spadna do 8 mln zl w porównaniu do

wyjatkowo wysokich 75 mln zl otrzymanych w 2012r.

1,70
Umiarkowany dlug: Fitch oczekuje, ze zadluzenie Miasta wzrosnie do 389 mln zl w 2013r.

i do 441 mln zl w 2014r. Jednak dlug powinien pozostac na umiarkowanym poziomie okolo

60% dochodów biezacych. W latach 2015-2016 zadluzenie Plocka powinno sie ustabilizowac.

W grudniu 2013r. Plock wyemitowal obligacje, w celu wczesniejszej splaty 86,9 mln zl

zadluzenia, wykorzystujac lepsze warunki rynkowe oraz poprawiajac profil zapadalnosci dlugu.

Zgodnie ze wstepnymi danymi za 2013r. wskazujacymi na slabsze wyniki operacyjne oraz na

skutek wczesniejszej splaty wskaznik splaty dlugu moze wyniesc 16 lat w 2013r., a nastepnie

w latach 2014-2016 powinien poprawic sie do 11 lat.

Rosnace ryzyko posrednie: Fitch oczekuje, ze zadluzenie posrednie Miasta wzrosnie

w srednim okresie do okolo 160 mln zl w 2015r. ze 116 mln zl w 2012r. glównie na skutek

wzrostu zadluzenia spólek miejskich realizujacych inwestycje wspólfinansowane z UE. Nie

powinno to jednak powodowac duzej presji na budzet Miasta.

Presja na wydatki operacyjne: Presja na wydatki operacyjne moze miec równiez miejsce

w srednim okresie, jednak bedzie czesciowo ograniczona przez dzialania restrukturyzacyjne

prowadzone przez Miasto. Wedlug wstepnych danych w 2013r. wydatki operacyjne moga

wyniesc 611 mln zl, a nastepnie rosnac o 3% rocznie w latach 2014-2015.

Czynnikizmiany ratingu
Zmiennosc wyników operacyjnych: Ratingi moga zostac obnizone jesli marze operacyjne

Miasta beda sie stale pogarszaly i nadwyzka operacyjna nie bedzie wystarczajaca na obsluge

zadluzenia lub gdy zadluzenie znaczaco wzrosnie skutkujac pogorszeniem sie wskaznika

splaty dlugu powyzej 14 lat.

Ratingi moga zostac podniesione w przypadku stalej poprawy marzy operacyjnej powyzej 12%

z nadwyzka operacyjna w pelni wystarczajaca na roczna obsluge dlugu.

28 Styczen 2014



.zf;FitchRatings

Historia ratingu

Data
31.01.2012
24.09.2008

Data

31.01.2012
24.09.2008
02.06.2006
22.07.2002

Metodyki

Dlugoterminowy IDR

Wwalucie Wwalucie
zagranicznej krajowej
BBB BBB
BBB+ BBB+

Krajowy
dlugoterminowy
A+(pol)
AA-(pol)
A+(pol)
A-(pol)

.

Tax-Supported Rating Criteria (sierpien
2012)

Intemalional Local and Regional
Govemments Rating Criteria - Outside the
United States (kwiecien 2013)

Miasto Plock

Styczen 2014

- - --
r-lt ~ ~~~~

Czynniki ratingu
Podsum.owanie: mocne i slabe stront

Otoczenie Zadluzenie Wyniki
prawne i plynnosc budzetowe

Status Neutralny Neutra~ny Neutralny
Trend Stabilny Stabilny Stabilny.w odniesieniu do kategorii ratingu
zródlo: Fdch

Zarzadzanie i
administracja
Neutralny
Stabilny

Gospodarka

Neutralny
Stabilny

Mocne strony
. Silna baza podatkowa, wysokie dochody podatkowe na mieszkanca, przewyzszajace

sredniakrajowa

. Umiarkowane zadluzenie i bezpieczna polityka zadluzania sie

Oczekiwane dobre wyniki operacyjne w latach 2014-2015.

Slabe strony:
. Zmienne~dochody z podatków dochodowych, zalezne od cyklu koniunkturalnego

w sektorze petrochemicznym i sytuacji najwiekszych spólek w miescie

. Presja na wydatki operacyjne w srednim okresie

Otoczenie prawne

Otoczenie instytucjonalno-prawne sektora samorzadowego w Polsce pozostaje wzglednie

stabilne. Jednostkami samorzadu terytorialnego (JST) sa gminy, powiaty i województwa, przy

czym miasta na prawach powiatu wykonuja zadania zarówno gminy, jak i powiatu. Dzialalnosc

JST jest nadzorowana oraz weryfikowana przez administracje rzadowa. Finanse jednostek

samorzadowych sa jawne. JST sa zobowiazane do publikowania na swoich stronach

internetowych uchwal budzetowych, pólrocznych i rocznych sprawozdan z wykonania budzetu

oraz wieloletnich prognoz finansowych. Sprawozdawczosc budzetowa JST prowadzona jest

metoda kasowa.

Zródla dochodów wszystkich szczebli JST sa okreslone przez prawo, co ogranicza

uznaniowosc strony rzadowej. Ponadto istnieje jasno okreslony mechanizm majacy na celu

wyrównywanie poziomu dochodów poszczególnych JST. Postepujaca stopniowa

decentralizacja zadan nie pozostaje bez wplywu na budzety JST. $rodki przyznawane na

realizacje nowych zadan prowadza do zwiekszenia budzetów JST, ale równoczesnie

przyczyniaja sie do zmniejszenia ich elastycznosci finansowej. Otrzymywane srodki czesto sa

bowiem niewystarczajace na realizacje przekazywanych zadan. JST co do zasady nie moga

uchwalic budzetu z deficytem na poziomie operacyjnym. Nie maja jednak ograniczen

dotyczacych deficytów na poziomie inwestycyjnym.

Wolne srodki JST moga lokowac na rachunkach w bankach majacych siedzibe na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, w skarbowych papierach wartosciowych oraz w obligacjach

emitowanych przez inne JST. JST moga zaciagac krótkoterminowe zadluzenie na

sfinansowanie przejsciowego deficytu budzetowego w ciagu roku, które musza splacic

najpózniej na koniec roku, w którym bylo zaciagniete.

Od 2014r. kazda JST bedzie musiala spelnic "indywidualny" wskaznik zadluzenia, który bedzie

obliczany dla kazdej z nich z osobna. Planowana w budzecie relacja obslugi zadluzenia do

dochodów ogólem nie bedzie mogla przekraczac sredniej z ostatnich trzech lat relacji nadwyzki

biezacej powiekszonej o dochody ze sprzedazy majatku do dochodów ogólem. Zdaniem Fitch
regulacje te powinny sprzyjac poprawie wyników operacyjnych JST.

Jednostki samorzadu terytorialnego nie moga oglosic upadlosci. W przypadku problemów

finansowych moga wystapic o przyznanie pozyczki z budzetu panstwa, po wczesniejszym

wdrozeniu postepowania naprawczego. Nie mozna jednak wykluczyc sytuacji, ze JST nie beda

w stanie wywiazywac sie terminowo ze swoich zobowiazan finansowych.
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Tablica 1

Struktura zadluzenia
na 30 wrzesnia
2013r.

POZyczki
preferencyjne
K~~9Y.!t!>"a~k"~"\'I~
Emisj.l-ól5ligacji
Razem

Zródlo: Miasto Plock

Miasto Plock
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(mln zl)
1,3

244,0 69,8
~"0470~29:8'
349,3 100,0

gs

(%)

0,4

Zadluzenie i plynnosc
Zadluzenie bezposrednie
Fitch oczekuje, ze zadluzenie Plocka wzrosnie nominalnie w latach 2013-2014, ale pozostanie

na umiarkowanym i stabilnym poziomie wynoszacym okolo 60% dochodów biezacych,

nastepnie w latach 2015-2016 ustabilizuje sie. Zdaniem Fitch zadluzenie Miasta moze

wzrosnac do 389 mln zl na koniec 2013r. z 343,5 mln zl w 2012r.

W grudniu 2013r. Miasto wyemitowalo obligacje w celu splaty 86,9 mln zl wczesniej

zaciagnietych kredytów, korzystajac z lepszych warunków rynkowych oraz poprawiajac profil

zapadalnosci zadluzenia. Wczesniejsza splata dlugu oraz oczekiwane slabsze wyniki

operacyjne moga wplynac na wskaznik splaty dlugu, który moze wyniesc 13 lat w 2013r. (piec

lat w 2012r.) Jednak w latach 2014-2015 moze on poprawic sie do 11 lat. Zdaniem Fitch

nadwyzka operacyjna powinna byc o 1,4 razy wyzsza od obslugi zadluzenia w latach 2014-
2015.

Tablica2
~

Zadluzenie i wskaznik splaty dlugu
- Zadluzenie(lewaos) -Wskaznik splaty (prawa os)
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I: prognozy Fitch
Zródlo: obliczenia Fitch na podstawie danych Miasta

Zapotrzebowanie Plocka na finansowanie dlugiem jest nizsze niz w wielu innych polskich

miastach ocenianych przez Fitch. Polityka Wladz Miasta zaklada zaciaganie dlugu

z piecioletnim okresem karencji oraz dziesiecioletnim okresem splaty. Cale zadluzenie Plocka

jest nominowane w zlotych i oprocentowane wedlug zmiennych stóp procentowych, co naraza
Miasto na ryzyko stopy procentowej, ale ogranicza ryzyko kursowe. Splata zadluzenia jest
rozlozona równomiernie do 2026r.

Plynnosc

W 2013r. Miasto czesciej korzystalo z kredytu w rachunku biezacym w porównaniu do 2012r.

Na koniec wrzesnia 2013r. Plock wykorzystal 21,7 mln zl kredytu z dostepnych 40 mln zl.

Polityka Miasta zaklada wykorzystywanie nisko oprocentowanego kredytu w rachunku

biezacym oraz odkladanie momentu zaciagniecia drozszych kredytów dlugoterminowych,

zazwyczaj do czwartego kwartalu danego roku poniewaz zadluzenie krótkoterminowe musi
zostac splacone do konca roku kalendarzowego. Polityka Plocka zaklada takze zakladanie

lokat bankowych w przypadku nadwyzek gotówki.

Zobowiazania posrednie

Fitch spodziewa sie, ze zobowiazania posrednie Miasta wzrosna w srednim okresie ze 116 mln
zl w 2012r. do okolo 160 mln zl w 2015r., jednak nie powinny one powodowac duzej presji na

budzet Miasta. Wzrost bedzie wynikal z rosnacego zadluzenia spólek miejskich, które realizuja

inwestycje wspólfinansowane ze srodków unijnych.

Zobowiazania posrednie Plocka wynikaja z udzielonych przez Miasto poreczen (40,5 mln zl

w 2013r.) oraz zadluzenia spólek komunalnych (112 mln zl na koniec 2012r., po wylaczeniu

poreczonego dlugu). Jedno z poreczen, w wysokosci 13,3 mln zl zostalo udzielone
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stowarzyszeniu realizujacemu projekt odbudowy starej synagogi wspólfinansowany z UE.
Zdaniem Wladz Miasta wspomniane poreczenie nie bedzie potrzebne od 2014r. Pozostale
poreczenia udzielone przez Miasto dotycza spólek MTBS i MZGM,które zaciagnely pozyczki
preferencyjne z okresem splaty do 2050r. Poniewaz splaty tych pozyczek sa finansowane z
czynszów placonych przez lokatorów, nie stanowia ryzyka dla budzetu Miasta.

Szpital Miejski (Plocki ZOZ) moze generowac male straty w srednim okresie (5 mln zl w 2012r.)

i wymagac wsparcia ze strony Miasta w formie podniesienia kapitalu podobnie jak spólki

sportowe. Jednak kwoty przeznaczone na podniesienie kapitalu sa niskie w stosunku do
budzetu Miasta.

Finanse i wyniki

Wyniki budzetowe
Wedlugprzewidywanegowykonaniabudzetuw 2013r.wynikioperacyjneMiastabeda slabsze
nizw 2012r.Nadwyzkaoperacyjnawyniesieokolo40 mlnzl, lub 6% dochodówoperacyjnych,
glówniez powoduznacznie nizszychdochodówz CIT.Utrzymasie równiezpresja na wydatki
operacyjne, z~laszcza w opiece spolecznej i edukacji, poniewaz efekty podjetychdzialan
restrukturyzacyjnych !1iesa jeszcze w pelni realizowane.

Zdaniem Fitch w srednim okresie nadwyzka operacyjna Miasta poprawi sie do 55-65 mln zl lub
zadowalajacych 9% dochodów operacyjnych. Prognozowana nadwyzka operacyjna powinna

Tablica3

Spólki Z udzialem Miasta

(mlnzl)
Agencja. Rewitalizacji
StarówkiARSSp. z 0.0.
Komunikacja Miejska-
Plock Sp. z 0.0.

I\iIjejskieTowarzystwo
BudownictWa

Spolecznego Sp. z.o.O.
Miejski Zaklad
Gospodarki
Mieszkaniowej - TSS
Sp. z 0.0.
RYNEX Sp. z 0.0.
Wodociagi Plockie
Sp. z 0.0.

Zaklad
Odpad
Sp. to.
Miedzynarodowe
Centrum Rozwoju
Lokalnego CIFAL Plock
Sp. z 0.0.
Ploeki Zaklad Opieki
Zdrowotnej.Sp.z.o.o.
Wisla Plock S.A

InwestyqjeMIejskie
Sp. z 0.0
Sekcja Pilki Recznej -
Wisla Plock S.A.
PlockiPark
PrZemyslowo -
Technologiczny. S.A.

leji
Komunalnych

Zyski
Strata
netto Zadluzenie Zadluzenie
20.12 20.11 20.12Uwagi

0.,2

0.,8 0.,0. 4,5 Spólka odnawia tabor; w latach 20.12-20.13 kupila 15
autobusów (koszt 22 mln zl, finansowanych ze srodków
UE (10. mln zl) oraz emisji obligacji (10..8 mln zl, wykup w
latach 20.13-20.1

3,5 Spólka zarzadza mieszkaniami komunalnymi; strata
wynika z zaleglych czynszów. Miasto nie dokapitalizowalo
spólki w 2D13r.

0.,0."
4,2 Zadluzenie wzrosnie na skutek inwestycji w latach 20.13-

20.14 (projekt modernizacji gospodarki sciekowej). Wzrost
o 22 mln zl w 2D13r. i o 13 mln zl do 2D15r. Projekt bedzie
wspóninansowany z UE (76 mln zl) oraz doptat Miasta do
kapitalu (17,3 mln zlw2D14r. I 13 mlnzlw2D15r,)

0.,0. 0.,0.

0.,0.

0.,0.
0.,0.

0.,0.

0.,0.

0.,0.

10.9,9 116,0.

Zródlo: na podstawie danych otrzymanych przez Miasto Plock

Miasto Plock
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Udzial Aktywa
Mi&sta Kapital ogólem

(%) 20.12 20.12 20.12

3,3

10.0. 28,8 51,1

tOD 73,2 '3,,2

10.0. 10.,3 22,5 -10.,1

tOD 31,6 32,5 0.,8 0.,0.
10.0. 155,8 250.,6 11,6 0.,0.

10.0. 1,0. 1,1 -0.,5

10.0. 38,9 49,3 -5,1

10.0. 1;5

10.0. 13,0. 13,5 -0.,7
10.0. 2,1 3,5 0,2

10.0. 65,1 95,2 0.,4

50. 0..0. 0.,0.

Razem
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Tablica5

Dochody operacyjne

(mlnzl)
Podatki (w tym)

PIT
:"'CIT

Podatekod
nieruchomosci

Dotacje biezace
Op/aty i inne
dochody
operacyjne
Razem

2011 2012 2013pw
340 414. 354
135 138 139
208

172 191 195

219 246"
38 39

597 699

pw: przewidywane wykonanie na 31.12.2013r.
Zródlo: obliczenia Fitch na podstawie
budzetów miasta

Tablica 6

Wydatki operacyjne
(mln zl) 2011 2012
Oswiata 242 '.264
Pomoc 84 88
sl?oIecz~a
:Admii'1istracja
publiczna
Transport
publicznyi
utrzymaniedróg
Pozostale" 136 157
Razem 571 613

52

pw: przewidywane wykonanie na
31.12.2013r.

Zródlo: obliczenia Fitch na podstawie
budzetów miasta
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2013pw
271

92

45

146
611

zapewnic bezpieczne wskazniki obslugi zadluzenia dla Plocka. Nadwyzka operacyjna powinna

byc 1,4 razy wyzsza od obslugi zadluzenia, z wyjatkiem 2013r., w którym Miasto planuje

wczesniejsza splate 87 mln zl zadluzenia. Wskaznik splaty dlugu powinien pozostac mocny

i wynosic okolo 11 lat w latach 2014-2016.

Dzieki bogatej i stabilnej bazie podatkowej i wysokim dochodom podatkowym, Plock ma

znacznie wieksza elastycznosc finansowa w porównaniu z innymi miastami o podobnej
wielkosci. Jednak priorytetem miasta jest zapewnienie wysokiego poziomu uslug dla

mieszkanców, a jednoczesnie, utrzymanie niskich stawek podatków i oplat lokalnych za uslugi

publiczne. Zamiast zwiekszac stawki podatków i oplat lub obnizac jakosc uslug, Wladze Miasta

daza do zwiekszenia efektywnosci dostarczanych uslug. Powinno to prowadzic do pewnych
oszczednosci, ale w krótkim okresie nie sa one oczekiwane.

Tablica4

Wyniki operacyjne
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I: prognozy Fitch
Zródlo: obliczenia Fitch na podstawie danych Miasta

256
41

Dochody operacyjne

Wedlug przewidywanego wykonania budzetu dochody operacyjne Plocka w 2013r. beda o

okolo 6,8% nizsze niz w 2012r. i wyniosa 651mln zl, glównie ze wzgledu na niskie dochody z
podatków dochodowych. Dochody Miasta z GIT bylyznacznie nizsze z powodu jednorazowego
zwrotu podatku GIT nadplaconego przez Polski Koncern Naftowy Orlen (PKN Orlen;
BBB-/Stabilna)w 2009r.ZdaniemFitchdochodyz GITwyniosatylko 8 mln zl w porównaniuz
wyjatkowowysokimi75 mln zl w 2012r. Fitchoczekuje,ze w latach2014-2015dochodyz tego
zródla powróca do swojej historycznej sredniej wynoszacej okolo 30 mln rocznie.

651

Dochody z PIT wzrosna o 2% do okolo 140 mln zl na koniec 2013r. i beda rosly o 3%-4%
rocznie w latach 2014-2015.

41

Duze nieruchomosci nalezace do PKN Orlen i firm z nim wspólpracujacych, powoduja ze

dochody Plocka z podatku od nieruchomosci sa wysokie i stale rosna. Stanowia one 25%

dochodów ogólem, podczas gdy w wiekszosci polskich miast udzial ten wynosi 12%-15%.

DochodyPlocka z podatku od nieruchomosci rosna w tempie wyzszym od stopy inflacji (o 5%

w 2013r.), dzieki powiekszaniu sie bazy podatkowej w wyniku inwestycji. SCiagalnosc tego

podatku jest wysoka, okolo 97%, a zaleglosci podatkowe sa niewielkie (5,4 mln zl na koniec
2012r.). Dochody z podatku od nieruchomosci moga rosnac okolo 5% rocznie w latach 2014-

2015 w wyniku realizowanych inwestycji jak np. realizowanych przez spólke Wodociagi Plockie.

Transfery biezace sa stale rosnacym zródlem dochodów Miasta. W 2013 r. moga wyniesc

okolo 260 mln zl, lub 38% dochodów operacyjnych. Mimo, ze te dochody szybko rosna, nie

daja Miastu dodatkowej elastycznosci, poniewaz w wiekszosci skladaja sie z dotacji celowych z

budzetu panstwa i UE oraz subwencji oswiatowej (158 mln zl), która w calosci przeznaczana

jest na oswiate. W latach 2013-2015 transfery biezace powinny rosnac zgodnie z inflacja.

Wzrost dochodów operacyjnych Miasta bedzie wspierany przez nowe zródlo dochodów: oplaty
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za gospodarowanie odpadami, 7 mln zl w drugiej polowie 2013r. i 18 mln zl rocznie od 2014r.

Wydatki operacyjne
Fitch oczekuje, ze presja na wydatki operacyjne bedzie sie utrzymywac w srednim okresie,

jednak moze byc czesciowo ograniczona dzieki juz podjetym dzialaniom racjonalizujacym

wydatki. Wedlug przewidywanego wykonania budzetu w 2013r. wydatki operacyjne moga

wyniesc 611 mln zl oraz rosnac o 3% rocznie w latach 2014-2015.

Struktura wydatków operacyjnych nie powinna ulec zmianie w srednim okresie. Najwiekszy

udzial w wydatkach bedzie mial sektor oswiaty (okolo 40%), nastepnie pomoc spoleczna (14%)

administracja publiczna (10%), transport publiczny i utrzymanie dróg (7%).

Oswiata jest najbardziej kosztowym zadaniem Plocka. W 2013r. wydatki operacyjne Miasta w

tym sektorze moga wyniesc 271 mln zl, z czego 75% to wydatki na wynagrodzenia. Subwencja

oswiatowa i inne dochody operacyjne generowane w tym sektorze pokrywaja 63% wydatków

operacyjnych. Udzial Miasta w finansowaniu oswiaty jest wysoki (37%) w porównaniu z

wiekszoscia p~lskich miast ocenianych przez Fitch (okolo 30%). W Polsce tylko glówne osrodki
gospodarcze, takie jak Warszawa lub Wroclaw maja wyzszy udzial w finansowaniu oswiaty.

Restrukturyzacja sektora oswiaty bedzie sie odbywala stopniowo w ciagu trzech lat od 2013r.

Powinno to prowadzic do oszczednosci w wydatkach operacyjnych i pomóc Miastu odwrócic

trend do coraz wyzszego wspólfinansowania sektora.

Wydatki na pomoc spoleczna moga rosnac 3%-4% rocznie w latach 2013-2014. Jednak presja

na budzet Plocka bedzie ograniczona, poniewaz 33% to wydatki na zadania zlecone z zakresu

administracji centralnej, a nie zadania wlasne Miasta.

. W 2012r. Plock przeprowadzil reorganizacje transportu publicznego w miescie, która miala ma

celu poprawe jakosci swiadczonych uslug oraz zachecenie mieszkanców do czestszego

korzystania z transportu publicznego. Na skutek tych dzialan w 2013r. liczba pasazerów

wzrosla o 5%. Nie wzrosly natomiast dochody ze sprzedazy biletów, poniewaz mieszkancy

czesciej decydowali sie na zakup biletów okresowych, których cena zostala obnizona o ok.

30%. Wydatki operacyjne na uslugi transportu publicznego w 2013r. wyniosa okolo 20 mln zl, a

w latach 2014-2015 moga wyniesc 22 mln zl rocznie. Plock kontraktuje te uslugi od spólki

miejskiej "Komunikacja Miejska - Plock", która otrzymuje dochody z biletów. W rezultacie w

budzecie Miasta ujete sa jedynie koszty netto tych uslug.

Plock jest zobowiazany dokonywac wplat do budzetu panstwa na czesc równowazaca

subwencji ogólnej. poniewaz jego dochody podatkowe na mieszkanca sa zdecydowanie

wyzsze od sredniej krajowej. W 2013r. wplata Miasta na ten cel wyniesie okolo 24 mln zl i 45

mln zl (okolo 7% wydatków operacyjnych) w 2014r.

Dochody i wydatki majatkowe
W latach 2013-2014 Wladze Miasta zamierzaja utrzymac wysoki poziom wydatków

majatkowych. Miasto realizuje szereg mniejszych projektów (glównie w zakresie dróg,

modernizacji szkól, budowy przedszkola) oraz wspiera finansowo (w formie podniesienia

kapitalu) spólki, które realizuja inwestycje (patrz Zobowiazaniaposrednie). Jednak inwestycje

te beda realizowane, jesli Miasto pozyska niezbedne srodki unijne na ich finansowanie, bez

koniecznosci zwiekszania zadluzenia. Fitch spodziewa sie, ze w latach 2013-2014 wydatki

majatkowe Miasta beda wynosic srednio 100 mln zl rocznie (12%-13% wydatków ogólem) i w

ponad 30% zostana sfinansowane z dochodów majatkowych, glównie z dotacji UE.

Wladze Miasta

Prezydent Miasta Pan Andrzej Nowakowski zostal wybrany na czteroletnia kadencje w
listopadzie2010r. Pan Nowakowskiposiada doswiadczeniew polskim sektorze publicznym
przed wyboremna PrezydentaMiasta byl radnymoraz poslem na Sejm. Proponowaneprzez

Miasto Plock
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Prezydenta uchwaly zazwyczaj uzyskuja poparcie Rady Miasta. Sklada sie ona z 25 radnych, z
których tylko pieciu stanowi opozycje.

W 2013r. Wladze Miasta kontynuowaly polityke utrzymywania stawek podatku od

nieruchomosci na poziomie maksymalnym, z wyjatkiem stawek od budynków mieszkalnych,

ustalonych 25% ponizej tych limitów. Miasto rozpoczelo równiez proces racjonalizacji
wydatków w sektorze oswiaty, który bedzie wdrazany stopniowo w latach 2013-2015, oraz w

innych sektorach np. transporcie publicznym. Wladze Plocka chca utrzymac wysoka, jakosc

swiadczonych uslug oraz niskie stawki podatków i oplat lokalnych placonych przez
mieszkanców.

Gospodarka

Plock lezy w województwie mazowieckim, które jest najbogatszym województwem w Polsce.

Produkt regionalny brutto na mieszkanca województwa stanowi 163,3% sredniej krajowej.

Wskazniki gospodarcze podregionu ciechanowsko-plockiego, w którym lezy Plock, sa slabsze

od srednich dla województwa, ale wyzsze od srednich krajowych. W 2011r. produkt regionalny

brutto na miesz~anca podregionu stanowil 122% sredniej krajowej. Stopa bezrobocia w Plocku
jest na poziomie sredniej krajowej i na koniec wrzesnia 2013r. wynosila 13%.

Przemysl odgrywa wazna role w gospodarce Plocka. W 2011 r. przemysl i budownictwo

wygenerowaly 48,3% Wartosci Dodanej Brutto oraz zatrudnialy 40,3% pracujacych, znacznie
powyzej srednich krajowych (odpowiednio 33,6% i 28%).

.

Wysoki udzial przemyslu w Wartosci Dodanej Brutto oraz strukturze zatrudnienia Miasta

wynika z obecnosci w Plocku spólki PKN Orfen, jego spólek zaleznych oraz innych firm

dzialajacych w branzy petrochemicznej. PKN Orlen jest najwieksza spólka z branzy

petrochemicznej w Polsce oraz jedna z najwiekszych spólek w Europie Centralnej. Siedziba

oraz glówna rafineria spólki sa zlokalizowane w Plocku, co zapewnia Miastu wysokie i stale

rosnace dochody z podatku od nieruchomosci oraz wysokie, chociaz bardziej podatne na cykl
gospodarczy dochody z CIT.

W Miescie dzialaja równiez firmy z branzy budowlanej, tekstylnej, energetycznej i maszynowej

(np. grupa CNH produkujaca kombajny i ciagniki) oraz przetwórstwa zywnosci.

Liczba mieszkanców Miasta stopniowo spada, do 123.627 na koniec 2012r. z 127.000 w 2007r.

na skutek wysoce ujemnego salda migracji, które nie bylo zrekompensowane dodatnim

przyrostem naturalnym. Ludnosc Miasta starzeje sie. W 2012r. udzial mieszkanców w wieku

poprodukcyjnym wynosil 18,8% i byl zblizony do sredniej krajowej.
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Zalacznik A

Tablica7

Miasto Plock

Podatki
Transfery otrzymane (dotacje i subwencje)
OPiaty 'ipozostlile dochody operacyjne" ,

D.,o~~~!!y ~per~c:yj!1.e

Wy~atki,~PEJrasyjne

2008

326;1

2009

! 301,9,

2010

342;5

2011

340,1
218,7

"... 37,8
~~:,~.

Nadw~ka ~p.e!~~yjna

Dochody finansowe
Odsetki zap/acone

Nadwyzka bieiaca

Dochodymajatkowe
'lVydatkimajatkowe.

.Bi!a.l1smajatkowy

Na~wyzka (~~ficY.l),p;rzed,~~sluga .za~l.~zenl~~"

-~9,a

-~~,8

60,0
~2o;'b

Nowe zadluzenie
SpralazaOluzEmia

Ziiiiana'zadluzenia: netto"

Wynik budzetu ogólem

Zadluzenie
Krótkoterminowe

Dlugoterminowe~
Zadluzenie bezposrednie
+ Inne zobowiazania dluZne
Zadluzenie ogólem
- Wolne srodki
Zadluzeniem ogólem netto
+ Udzielone poreczenia
+ Zadluzenie spólek komunalnych oraz SPZOZ-ów
(bez poreczen)
Ogólem zadluzenie i zobowiazania posrednie netto

6,1 -13,1 .g;~

.
0,0

312;2
312,2

0,0
312,2

13,3
298,9
42,0
71,7

0,0
352,2
352,2

0,0
352,2

4,4
347,8
30,3
79,2

0,0
"'E@"'*246,7'

246,7
0,0

246,7
26;4

220,3
34,9
78,8

334,p ",,"412,6 457,3

193,7
20,5

173,2
29,3
68,9

271,4

Memodozadl@mia bezposredniego (0/0)

udzial"zadluzenia w walutach obcych(%)
udzialemisjiw zadluzeniu ogóle[n"(%f
udzial zadluzenia o oprocentowaniu stalym (%)

Zródlo: Fitch na podstawie budzetów Miasta

0,0
24,8

0,0

0,0
16,2
0,0

0,0
37,2

0,0

0,0
31;8

0,0
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2012

413,6
246,0

. 42,0

8814

0,7
-1'9,1

70,0

78,4

-5a,7

1H

40,3
'&~:,19,0

2,6

0,0
343,5
343,5

0,0
343,5

6,9
336,6
40,5
75,5

.:152,6

0,0
31,4

0,0
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ZalacznikB

Tablica 8

Miasto Plock

Wskazniki budzetowe

Nadwyzka operacyjna! Dochody operacyjne (%)
Nadwytl<abiezaCa! DochodybiE1'tace'" ~(%) ,-
Nadwyzka (deficyt) przed obsluga zadluzenia! Dochody
ogólemb (%)
Wynik budzetu ogólem! Dochody ogólem (%)
Wzrost dochodów operacyjnych (% zmiana w ciagu roku)
Wzrost wydatków opera.cyjnych (% zmiana w~ciagu roku)'"

Wz~ostl!adwyzki biezacej (% zmiana w ~iagu r2.k~)

Wskazniki zadluzenia
Wzrost zadluzenia bezposredniego (% zmiana w ciagu roku)" ""
Odsetki zap/acone/ Dochody operacyjne (%)
Nadwyzka operacyjna! OdsetkizaPfpcone (wielokrofnosc)
Obsluga zadluzenia bezposredniego! Dochody biezace (%)

Iga zadluzenla bezposredniegoi Na.Clwyzkaoperacyjna.' ~." ' ,

Zadluzenie bezposrednie! Dochody biezace (%)
ZadlUfenieogófenl7:Doct1ocybieiace'(°70f X" "

Zadluzenie bezposrednie! Nadwyzka biezaca (lata)
Ogólem zadluzenie i zobowiazania. posrednie netto!
biezace(%), '

Zadluzenie ogólem! Nadwyzka biezaca (lata)
zadluzenie'bezposrednie/PKS,(°/.;)'.'" '" "

Zadluzenia bezP'1sr~dnie na mieszkanc~ (PLN)

Wskazniki dochodów
Dochodyóperacyjne! Planowane dochody operacyjne (%)
Dochodypodatkowe!Dochody-operacyjne(%) ~

Podatki lokalne/ Dochody podatkowe ogólem "

Otrzymane transfery biezace! Dochody operacyjne (%)
DochooyoperacyjnejDoctiodyD ogólem(%) ,

Dochody b na mieszkarjca(PLN)

WSk,azniki wyd~tków
WYdati<i operacyjne/Planowane. wyCJatKr:óperacyjne(%j:'h

Wydatkinawynagrodzenia! Wydatki,.oper~cyjne, (~(~)
Transferybiezace/ Wydat1<ioperacyjne1W;;)' ~ '7 "'". ,',.'.". "", ,

Wydatki majatkowe! Planowane wydatki majatkowe (%)
Wydatki'.majatkowe/Wydatki.'og6lein.'(%)
Wydatki majatkowe! Lokalny PKS (%)
Wydatki nalTiieszkanca(PLN)

Finansowanie wydatków' majafkowyc::h
Nadwyzka biezaca! Wydatki majatkowe (%)
Dochodymajatkowel wydatki majatkowe, (%)
Zmiana zadluzenia netto! Wydatki majatkowe (%)

awraz z dochodamifinansowym
bbez nowegozadluzenia
b.d. - brakdanych

Zródlo: Fitch na podstawie budzetów Miasta
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2008 20102009

17,42
1'5;53
-4,12

11,2
""'9T47
-12,79-8,28

7,17
8,35

-5,06

2.402

104,84
23,51

82,99
.119,58

2,49
4.906

97,92
21,9
2,75

5:444

36,32
12,97
42,2616,69 42,91

2011

-7,99

0,51
8,2~

59,01
59,01

33,5
76,63

2.935

57,01
,~54,34
36,66
97,74
5.087

107,,28
47,47

9,83
49,12
10,73

5.660

14,4
18,66
54,87

2012

12,6
'9,97
1,45

0,33
17,6
7,48

566,67

-2,47
2,72

4,6,

48,91
. 48;9l

2.862

109,93
58,95
48,67'
35,06
"89,87
6.506

104;09
47,16
10,8Y

101,78
16,75

6.820

51,06
57,18
-6,35
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Zalacznik C
Miasto Plock
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Powyzsze ratingi zostaly nadane na zlecenie emitenta, i w zwiazku z tym Fitch otrzymal

wynagrodzenie za ich nadanie.

~

WSZYSTKIE RATINGI FITCH PODLEGAJA PEWNYM OGRANICZENIOM ORAZ WYLACZENIOM
ODPOWIEDZIALNOSCI. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIE Z TYMI OGRANICZENIAMI I WYLACZENIAMI
ODPOWIEDZIALNOSCI NA STRONIE FITCH:
HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS.PONADTO, NA STRONIE AGENCJI
..WWW.FITCHRATINGS.COM.. ZNAJDUJA SIE PUBLICZNIE DOSTEPNE DEFINICJE RATINGÓW
ORAZ ZASADY ICH STOSOWANIA. OPUBLIKOWANE TAM RATINGI, KRYTERIA ORAZ METODYKI SA
W KAZDEJ CHWILI DOSTEPNE. NA STRONIE AGENCJI W SEKCJI "COD E OF CONDUCr ZNAJDUJA
SIE DOKUMENTY: CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALlTY, CONFLlCTS OF INTEREST, AFFILlATE
FIREWAll, COMPLIANCE, A TAKZE INNE ODPOWIEDNIE DOKUMENTY DOTYCZACE POLITYK I
PROCEDUR STOSOWANYCH PRZEZ FITCH. FITCH MÓGL RÓWNIEZ ZREALIZOWAC INNA,
DOZWOLONA POD OBECNYMI REGULACJAMI, USLUGE TEMU OCENIANEMU EMITENTOWI lUB
POWIAZANYM Z NIM PODMIOTOM TRZECIM.. DALSZE INFORMACJE DOTYCZACE TEJ USLUGI
RATINGOWEJ, DLA KTÓREJ ANALITYK WIODACY JEST UMIEJSCOWIONY W PODMIOCIE
ZAREJESTROWANYM W UE, MOZNA ZNAlEZC NA STRONIE EMITENTA NA STRONIE
INTERNETOWEJ FITCH.

Copyright@ 2014 Fitch. Inc., Fitch RatingsLtd. i jego podmiotyzalezne.One State Street Plaza,NY, NY 10004. Telefon: 1-800-753-4824,
(212) 908-0500.Fax: (212) 480-4435.Kopiowanielub wykorzystywaniew caloscilub w czesci bez zgody jest zabronione.Wszelkie prawa
zastrzezone. Wszystkie informacje zamieszczone w tym raporcie opieraja sie na informacjach od emilenlów, innych dluzników i
organizatorów,lub innych zródlach, klóre Filch uwaza za wiarygodne.Fitch nie przeprowadzaaUdytuani nie weryfikuje prawdziwosci i
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warfosciowegodla danego inwesfora, charakterystykizwolnien podatkowychlub zobowiazan pOdatkowychzwiazanych z platnosciamiz
danym papierem wartosciowym. Fitch otrzymuje wynagrodzenie od emitentów, ubezpieczycieli, gwarantów, innych instytucji oraz
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