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Zmiana perspektywy ratingów Zabrza ze Stabilnej na Negatywną w dniu 14
lutego 2011r. odzwierciedla stosunkowo słabe wyniki operacyjne Miasta w
2010r., poniżej wielkości oczekiwanych przez Fitch, oraz ograniczoną
elastyczność finansową Zabrza w zakresie przeciwdziałania negatywnym
skutkom spadku dochodów lub wzrostu wydatków operacyjnych. Może to
powodować dalsze pogorszenie się wyników operacyjnych Zabrza w latach 20112012. Ratingi biorą także pod uwagę umiarkowane zadłużenie Miasta i niskie
koszty jego obsługi z uwagi na wysoki udział pożyczek preferencyjnych w
zadłużeniu ogółem, a także wysokie środki unijne pozyskiwane przez Miasto na
inwestycje.
W 2010r. wyniki operacyjne Zabrza pozostały na poziomie 2009r., poniżej
wielkości oczekiwanych przez Fitch. Nadwyżka operacyjna wyniosła 27 mln zł,
tj. 5% dochodów operacyjnych. Słabsze wyniki wynikały z wolniejszego tempa
wzrostu wpływów z PIT oraz wyższych niż założone w budżecie wydatków na
oświatę oraz inne sfery społeczne. Nadwyżka operacyjna była jednak nadal
wystarczająca na obsługę długu, która stanowiła 77% tej nadwyżki. Zdaniem
Fitch, niższy niż zakładany przez Miasto wzrost wpływów z PIT i CIT oraz
utrzymująca się presja na wydatki operacyjne, będą powodować presję na jego
wyniki operacyjne. W rezultacie nadwyżka operacyjna może ulec dalszemu
osłabieniu w latach 2011-2012 i być niewystarczająca na obsługę długu.
W 2010r. zadłużenie Zabrza wzrosło jedynie o 13% i wyniosło 226 mln zł, tj.
umiarkowany poziom 41% dochodów bieżących. Około 46% zadłużenia Miasta
stanowiły nisko oprocentowane pożyczki, co przekłada się na niskie koszty
obsługi zadłużenia. W latach 2011-2014 obsługa zadłużenia może wynosić
średnio 36 mln zł rocznie. Miasto planuje, że w średnim okresie jego zadłużenie
będzie rosło tylko nieznacznie, do 260 mln zł na koniec 2014r., tj. niecałe 45%
dochodów bieżących. Fitch zauważa jednak, że wzrost zadłużenia może być
wyższy w przypadku pogorszenia się wyników operacyjnych Miasta.
W 2010r. zobowiązania pośrednie Miasta wzrosły tylko o 13 mln zł do 179 mln zł.
Dotyczyły one głównie częściowo poręczonego przez Miasto zadłużenia ZPWiK,
które spółka obsługuje samodzielnie. Ryzyko pośrednie Miasta możę jednak
wzrosnąć, jeśli Zabrze zdecyduje się na budowę stadionu miejskiego, którego
koszt jest szacowany na 170 mln zł. Chociaż według założeń projekt ten ma być
realizowany przez spółkę miejską, to jednak w kolejnych latach może
powodować obciążenie dla budżetu Miasta.
Gospodarka Miasta jest słabsza niż w innych porównywalnych miastach. W
dalszym ciągu dominuje w niej przemysł ciężki oraz górnictwo. Stopa
bezrobocia w Mieście (12,3% na koniec września 2010r.) jest wyższa od średniej
w kraju (11,5%). Jednak w średnim okresie wzrost PKB (ponad 3% rocznie w
latach 2011-2012) powinien sprzyjać wzrostowi dochodów podatkowych Zabrza.

Czynniki zmiany ratingu
Rating Miasta może zostać obniżony, jeśli Zabrze nie zapobiegnie dalszemu
pogarszaniu się wyników operacyjnych, w rezultacie czego nadwyżka
operacyjna Zabrza może być niewystarczającą na obsługę zadłużenia, zwłaszcza
w sytuacji wzrostu zadłużenia powyżej aktualnie prognozowanych wielkości.

Profil
Zabrze, liczące 187.300 mieszkańców, jest jednym z 17 miast należących do
Aglomeracji Śląskiej.
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W ostatnich wyborach samorządowych, które odbyły się 21 listopada 2010r., Pani
Małgorzata Mańka-Szulik została ponownie wybrana na stanowisko Prezydenta
Miasta, zdobywając w pierwszej turze 75% głosów.
Organem stanowiącym Zabrza jest składająca się z 25 radnych Rada Miasta.
Ugrupowanie Pani Prezydent, Komitet Wyborczy Wyborców „Małgorzaty MańkiSzulik” ma w Radzie 12 miejsc. Platforma Obywatelska (PO) ma 7 miejsc, a po trzy
miejsca mają radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD) oraz Prawa i
Sprawiedliwości (PIS). Chociaż w Radzie Miasta nie powstała oficjalna koalicja,
budżet Miasta na 2011r. został przyjęty w dniu 17 stycznia 2011r. głosami radnych z
ugrupowania Pani Prezydent, SLD i PiS.

Priorytety polityczne
Władze Miasta zamierzają kontynuować politykę rozpoczętą w poprzedniej kadencji
oraz konsekwentnie wdrażać strategię rozwoju Zabrza na lata 2008-2020. W
strategii tej zostały określone następujące priorytety rozwoju: wspieranie
przedsiębiorczości, modernizacja infrastruktury, podnoszenie jakości świadczonych
usług, a także rozwój turystyki i sportu.
Władze Miasta zamierzają kontynuować działania mające na celu pozyskiwanie
nowych inwestorów. Zabrze stopniowo uzbraja w niezbędną infrastrukturę tereny
inwestycyjne w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mieście (100 ha). Miasto posiada
także tereny inwestycyjne poza strefą, które mogą zostać przeznaczone pod
inwestycje oraz pod projekty mieszkaniowe. Wszystkie te działania powinny
wspierać dalszy rozwój Miasta, chociaż istotnych zmian można się spodziewać
dopiero w średnim lub dłuższym okresie.
W ostatniej kadencji największym wyzwaniem stojącym przez Władzami Miasta była
realizacja projektu obejmującego modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej na 75%
obszaru Zabrza (etap I). Projekt ten był dofinansowany ze środków unijnych. Został
on zakończony w 2010r. W obecnej kadencji Miasto planuje dalszą rozbudowę sieci
(etap II), która również będzie współfinansowana ze środków unijnych.
Władze Miasta planują ponadto kontynuować działania mające na celu rewitalizację
obiektów poprzemysłowych oraz wypromowanie ich jako obiektów turystycznych.
Na realizację tych projektów Zabrze pozyskało środki unijne.

Wskaźniki ekonomiczne
Zabrza słabsze niż w
innych porównywalnych
miastach
Ożywienie gospodarcze w
latach 2011-2012 powinno
wpłynąć na stopniową
poprawę na lokalnym
rynku pracy oraz przełożyć
się na wzrost dochodów
podatkowych Miasta
Korzystne położenie na
skrzyżowaniu dwóch
autostrad powinno
wspierać rozwój Zabrza

Do głównych priorytetów Miasta w obecnej kadencji należy także budowa stadionu
miejskiego. Projekt ten będzie realizowany przez spółkę miejską „Stadion w
Zabrzu” (patrz Zobowiązania pośrednie).
W obecnej kadencji Władze Miasta planują każdego roku podnosić stawki podatku
od nieruchomości i utrzymywać je na poziomie zbliżonym do maksymalnych limitów.
Jednocześnie, podobnie jak w poprzednich latach, Miasto udziela ulg i zwolnień
podatkowych inwestorom, którzy inwestują w Mieście i tworzą nowe miejsca pracy.

Gospodarka
Zabrze, które liczy około 187.300 mieszkańców (wg stanu na koniec czerwca 2010r.),
leży w województwie śląskim, które jest drugim najbogatszym województwem w
Polsce. Produkt Krajowy Brutto (PKB) województwa na mieszkańca stanowi 106%
średniej krajowej. Potencjał gospodarczy i ludzki województwa koncentruje się w
Aglomeracji Śląskiej, którą tworzy 17 miast, łącznie z Zabrzem.
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Wartość Dodana Brutto i Zatrudnienie
(%)
Rolnictwo, łowiectwo i myślistwo
Przemysł i budownictwo
Usługi
- rynkowe
- nierynkowe
Razem

Podregion Gliwicki,
Miasto Zabrze,
WDB, 2008 Zatrudnienie, 2008
0,7
39,9
59,4
b.d.
b.d.
100,0

0,2
41,0
58,8
33,0
25,8
100,0

Polska
WDB, Zatrudnienie,
2008
2008
3,7
30,9
65,4
b.d.
b.d.
100,0

19,9
29,6
50,5
29,7
20,8
100,0

b.d. - brak danych
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Gospodarka lokalna wymaga dalszej dywersyfikacji
W 2008r. Produkt Regionalny Brutto (PRB) podregionu na mieszkańca wynosił 108,6%
średniej krajowej, chociaż zdaniem Fitch dane dotyczące Zabrza są słabsze niż dla
podregionu. Wniosek taki można wyciągnąć biorąc pod uwagę stopę bezrobocia w
Zabrzu (12,3% na koniec trzeciego kwartału 2010r.) oraz w podregionie (8,9%).
Przemysł nadal pełni ważną rolę w gospodarce Zabrza, co odzwierciedla struktura
zatrudnienia i Wartości Dodanej Brutto (WDB, patrz tabela). W Mieście są
zarejestrowane liczne podmioty z branży maszynowej, metalurgicznej i
budowlanej; są one jednocześnie największymi pracodawcami w Mieście. Rola
górnictwa została ograniczona z uwagi na rozpoczęty w latach 90-tych proces
restrukturyzacji górnictwa w Mieście. Obecnie w Zabrzu działają dwie kopalnie, w
których zatrudnionych jest łącznie 5.000 osób.
Na potrzebę dalszej dywersyfikacji lokalnej gospodarki wskazuje również niska
liczba podmiotów gospodarczych na 1.000 mieszkańców, która w 2009r. wyniosła 84
i była niższa od średniej dla Polski (98). Na koniec trzeciego kwartału 2010r. w
Mieście było zarejestrowanych 16.250 firm. W pięciu firmach zatrudnienie
przekraczało 1.000 osób, w tym w kopalni Kompanii Węglowej (ponad 4.000
pracujących).

Perspektywy
W 2010r. nastąpiło ożywienie gospodarcze; wzrost PKB był szacowany na około 3,3%
w porównaniu do 1,7% w 2009r. Szybszy wzrost gospodarczy nie znalazł jednak
swojego odzwierciedlenia w lepszych wynikach finansowych firm, rosnącym
zatrudnieniu oraz płacach, a w rezultacie w wyższych dochodach podatkowych
Zabrza. Fitch szacuje, że w 2011r. wzrost PKB może wynieść około 3,5% oraz 3,8% w
2012r. Ożywienie gospodarcze powinno wpłynąć na stopniową poprawę na lokalnym
rynku pracy oraz przełożyć się na wzrost dochodów podatkowych Miasta, chociaż
proces ten może wymagać dłuższego okresu niż w miastach, których gospodarki są
lepiej rozwinięte.
W latach 2009-2010
negatywny wpływ na
dochody Miasta z PIT i CIT
miało spowolnienie
gospodarcze
Planowany dalszy wzrost
transferów bieżących w
latach 2011-2012

Planowane i realizowane projekty w zakresie infrastruktury transportowej w Zabrzu
i jego okolicach oraz dostępne tereny inwestycyjne czynią Zabrze atrakcyjne dla
inwestorów. Położenie Miasta na skrzyżowaniu autostrady A4 wschód-zachód oraz
budowanej obecnie autostrady A1 biegnącej z północy na południe kraju, powinno
zwiększyć zainteresowanie inwestorów lokowaniem biznesu w Zabrzu. Dostępność
komunikacyjna Zabrza zwiększy się jeszcze bardziej dzięki realizowanemu
przedłużeniu DTS, która połączy Zabrze z sąsiednimi miastami Aglomeracji Śląskiej.

Finanse
Dochody operacyjne
W 2010r. dochody operacyjne Zabrza wzrosły o 4,3% w porównaniu do 1,3% w 2009r.
Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu transferów bieżących o 6%, gdyż
ożywienie gospodarcze nie przełożyło się na wzrost dochodów podatkowych Zabrza.

Błąd! Użyj karty Narzędzia główne, aby zastosować Title do tekstu, który ma się tutaj pojawić.
Marzec 2011

3

Finanse Publiczne
Dochody z podatków dochodowych
Po znaczącym spadku, który miał miejsce w 2009r., dochody Miasta z PIT zaczęły
ponownie rosnąć w 2010r., chociaż w wolniejszym tempie niż było to planowane
przez Miasto. Dochody z tego źródła wzrosły o ok. 4% i wyniosły 126 mln zł.
Natomiast dochody z CIT spadły do 6 mln zł w porównaniu do 8 mln zł w latach
2008-2009.

Dochody operacyjne Zabrza
(mln zł)
PIT
CIT
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki i opłaty lokalne
Transfery bieżące
Pozostałe dochody operacyjne
Razem dochody operacyjne

2007

2008

2009

126,5
16,2
57,8
20,0
210,0
58,0
488,5

138,0
8,0
64,0
24,5
213,4
65,7
513,6

121,5
8,0
65,9
25,9
218,7
82,2
522,1

2010
przewidywane
wykonanie 2011 budżet
126,6
6,1
68,9
26,8
232,3
84,0
544,6

139,9
8,5
68,0
30,7
243,0
66,3
556,5

Źródło: Miasto Zabrze

Podatek od nieruchomości
W latach 2007-2010 dochody Miasta z podatku od nieruchomości stopniowo rosły, co
wynikało z podnoszenia stawek podatkowych, rozwoju bazy podatkowej oraz ze
spłat zaległości w tym podatku. W 2010r. dochody z podatku od nieruchomości
wyniosły 69 mln zł, włączając około 5 mln zł z tytułu zaległości. Ściągalność
podatku od nieruchomości była wysoka i wynosiła 97% (92% w 2009r.). Zaległości w
tym podatku pozostawały na stabilnym poziomie; na koniec 2010r. wynosiły one
około 25 mln zł. Dziesięciu największych podatników płaci 36% przypisu tego
podatku (spadek z 44% w 2007r.).

Ograniczona elastyczność w zakresie podnoszenia podatków lokalnych
Elastyczność polskich miast w zakresie podatków ogranicza się do ustalania stawek
podatków lokalnych w ramach limitów określonych przez Ministerstwo Finansów
(MF). Z uwagi na spowolnienie gospodarcze Władze Zabrza zdecydowały się nie
podnosić stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok; w ubiegłych latach stawki
te były podnoszone każdego roku o stopę inflacji i utrzymywane na poziomie
zbliżonym do limitów maksymalnych. Miasto przyznaje ulgi i zwolnienia podatkowe
inwestorom, którzy inwestują i tworzą nowe miejsca pracy w Mieście (skutek
finansowy z tego tytułu jest szacowany na około 2 mln zł rocznie).

Transfery bieżące
W 2010r. transfery bieżące wzrosły o 6,2% (o 13,6 mln zł) do 232 mln zł i stanowiły
43% dochodów operacyjnych. Na wzrost transferów miała wpływ głównie rosnąca
część oświatowa subwencji ogólnej, a także część wyrównawcza subwencji ogólnej,
która jest otrzymywana przez samorządy o dochodach podatkowych na mieszkańca
niższych od średniej.
Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o ok. 7 mln zł do 138 mln zł i stanowiła
59% transferów bieżących. Kwoty otrzymywane przez Zabrze w ramach części
wyrównawczej subwencji ogólnej podlegają istotnym wahaniom z roku na rok. W
2010r. dochody z tego źródła wzrosły do 6 mln zł z 1,5 mln zł w 2009r., ale były
niższe niż w 2008r. (9 mln zł). Pozostałe transfery bieżące to głównie dotacje z
budżetu państwa przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji
centralnej (około 50 mln zł) lub na dofinansowanie niektórych zadań własnych
Miasta (około 20 mln zł). Obejmują one także dotacje bieżące z UE, które w latach
2009-2010 wynosiły około 4 mln zł rocznie.

Perspektywy
W budżecie na 2011r. Zabrze zaplanowało wzrost dochodów operacyjnych o 2,2% (o
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12 mln zł) do 556 mln zł z uwagi na planowany istotny wzrost dochodów z podatków
dochodowych oraz wzrost transferów bieżących.
Miasto prognozuje, że dochody z PIT wzrosną o 14 mln zł (o 11%) do 140 mln zł, a
dochody z CIT o 2,4 mln zł (40%) do 8,5 mln zł. Zdaniem Fitch, prognozy Miasta
mogą okazać się zbyt optymistyczne, ponieważ ożywienie gospodarcze może,
podobnie jak miało to miejsce w 2010r., nie przełożyć się na istotny wzrost
dochodów podatkowych Zabrza.
W budżecie Miasta został zaplanowany dalszy wzrost transferów bieżących, o 10
mln zł do 243 mln zł. Wzrost ten będzie wynikał m.in. z rosnącej części oświatowej
subwencji ogólnej na skutek podwyżek płac nauczycieli (planowany wzrost o 8 mln
zł do 147 mln zł) oraz z rosnącej części wyrównawczej (wzrost o 4 mln zł do 11 mln
zł).
Miasto zaplanowało dochody z podatku od nieruchomości na poziomie 2010 roku, tj.
w kwocie 68 mln zł. Wykonane dochody z tego źródła mogą być jednak o co
najmniej 4 mln zł wyższe, chociaż Miasto zakłada niższe wpływy ze spłat zaległości
w tym podatku. Będzie to możliwe dzięki podniesieniu przez Miasto o 6% stawek
podatku od nieruchomości na 2011r. oraz rozwijającej się bazie podatkowej.
Miasto ostrożnie planuje dochody ujęte w kategorii „pozostałych dochodów
operacyjnych” w tabeli powyżej. W latach ubiegłych wykonane dochody z tego
źródła były wyższe od wielkości zaplanowanych w budżecie, co zapewnia Miastu
pewną elastyczność na wypadek, gdy nie wykonana ono zaplanowanych dochodów z
innych źródeł, np. podatków dochodowych.
Presja na wydatki bieżące,
szczególnie w oświacie w
związku z podwyżkami
płac nauczycieli
Ograniczona elastyczność
Miasta po stronie
wydatków bieżących

Wydatki bieżące
Zgodnie z przewidywanym wykonaniem, w 2010r. wydatki operacyjne Zabrza
wzrosły o 4,5% w porównaniu do średniego wzrostu na poziomie 8% rocznie w latach
2008-2009. W ujęciu nominalnym wzrosły one o 22,4 mln zł do 544,6 mln zł.
Wzrost ten wynikał głównie z rosnących wydatków na wynagrodzenia i pochodne
(wzrosły one o około 9 mln zł do 231 mln zł), dotacji bieżących z budżetu (o 6 mln
zł do 86 mln zł) oraz pozostałych wydatków operacyjnych (o 7 mln zł do 82 mln zł).
Wzrost dwóch pierwszych kategorii wynikał z ustalonych przez administrację
centralną podwyżek płac nauczycieli w 2009r. (5% od stycznia oraz 5% od września)
oraz od września 2010r. (o 7%). Decyzja ta miała wpływ na wydatki na płace w
oświacie oraz dotacje przekazywane przedszkolom oraz placówkom niepublicznym.
Podobnie jak w innych polskich miastach, wydatki na oświatę są największym i
najmniej elastycznym elementem wydatków operacyjnych Zabrza. W 2010r.
wydatki bieżące w tym sektorze wzrosły o 11 mln zł, tj. 4 mln zł powyżej wielkości
zakładanych przez Miasto, które niedoszacowało pełnych skutków podwyżek płac
nauczycieli.
W 2010r. wydatki na oświatę wyniosły 203 mln zł (38% wydatków bieżących), z
czego 70% stanowiły płace. Część oświatowa subwencji ogólnej oraz inne środki
zewnętrzne pozyskane na oświatę były wystarczające na sfinansowanie 141 mln zł
wydatków w tym sektorze, natomiast pozostałe 62 mln zł (ok. 31%) zostało
sfinansowane ze środków Zabrza. Płace były głównym powodem wzrostu wydatków
w tym sektorze w ostatnich dwóch latach. Inne zadania w tym obszarze obejmują
przekazywanie dotacji do szkół niepublicznych (ok. 15 mln zł) oraz do przedszkoli
(ok. 23 mln zł w 2010r.).

Pomoc społeczna i transport publiczny
W latach 2009-2010 wydatki bieżące Zabrza na pomoc społeczną rosły średnio 6%
rocznie. W 2010r. wydatki w tym sektorze wyniosły 115 mln zł. Ich udział w
wydatkach operacyjnych Miasta wynosił 22% i był wyższy niż w porównywalnych
miastach, których gospodarki są bardziej rozwinięte. Dotacje z budżetu państwa i
inne pozyskane środki finansują ok. 50% wydatków operacyjnych w tym sektorze, co
Błąd! Użyj karty Narzędzia główne, aby zastosować Title do tekstu, który ma się tutaj pojawić.
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ogranicza presję na budżet Miasta.
Wydatki Zabrza na transport publiczny pozostają na stabilnym poziomie - około
18 mln zł rocznie - chociaż w wielu innych miastach rosną one dynamicznie. W
imieniu Zabrza oraz innych miast należących do Aglomeracji Śląskiej zadanie z
zakresu organizowania usług transportu publicznego realizuje Komunikacyjny
Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP).

Perspektywy
W budżecie na 2011r. Zabrze zaplanowało, że jego wydatki operacyjne wzrosną
jedynie o 2%. Jednak w opinii Fitch, z uwagi na utrzymującą się presję na wydatki
operacyjne Miasta, zwłaszcza w oświacie, wzrost ten może być wyższy. Fitch
oczekuje jednak, że Zabrze utrzyma tempo tego wzrostu poniżej tempa wzrostu
dochodów operacyjnych.
Fitch spodziewa się, że w średnim okresie główną przyczyną wzrostu wydatków
operacyjnych Zabrza w dalszym ciągu będzie oświata, a następnie pomoc społeczna
z uwagi na stosunkowo wysokie bezrobocie w Mieście oraz wprowadzane zmiany
prawne w tym obszarze.

Dochody i wydatki majątkowe
Utrzymujące się wysokie
dochody i wydatki
majątkowe, m.in. dzięki
wysokim środkom unijnym
pozyskanym przez Miasto
na inwestycje

W latach 2009-2010 dochody i wydatki majątkowe Miasta były wyjątkowo wysokie,
zwłaszcza w porównaniu z poprzednimi latami oraz wielkościami w innych
porównywalnych miastach. W 2010r. dochody majątkowe Zabrza wyniosły 245 mln
zł (ponad 30% dochodów ogółem), z czego 84% stanowiły dotacje na inwestycje.
Wydatki majątkowe wyniosły 315 mln zł (454 mln zł w 2009r.) i stanowiły 37%
wydatków ogółem.
Wysokie dochody i wydatki majątkowe wynikały z faktu otrzymywania oraz
przekazywania przez Miasto kwot na budowę Drogowej Trasy Średnicowej. W 2009r.
Zabrze otrzymało na ten cel środki w wysokości 147 mln zł oraz 104 mln zł w 2010r.
Kwoty te nie powodowały presji na budżet Miasta. Udział Zabrza w finansowaniu
projektu ze środków własnych wynosił około 4 mln zł w 2009r. oraz 5,2 mln zł w
2010r.
Do wzrostu dochodów i wydatków majątkowych przyczyniła się także realizacja
przez Miasto oraz spółkę ZPWiK projektu w zakresie poprawy gospodarki wodnościekowej (etap I). Projekt ten (530 mln zł) był współfinansowany ze środków
unijnych w kwocie 227 mln zł. Środki unijne otrzymywało Miasto, a następnie ich
część przekazywało spółce ZPWiK w ramach podwyższenia kapitału. W 2010r.,
ostatnim roku realizacji projektu, Miasto otrzymało na ten projekt 40 mln zł z UE, a
wydało 85 mln zł.

Perspektywy
Fitch spodziewa się, że w latach 2011-2013 dochody majątkowe Zabrza mogą
wynosić średnio 100 mln zł rocznie, z czego 70% będą stanowić dotacje na
inwestycje. Natomiast wydatki majątkowe mogą wynosić średnio 150 mln zł rocznie.
Najwyższe kwoty zostaną przeznaczone na II etap gospodarki wodno-ściekowej,
który będzie realizowany przez Miasto wspólnie z ZPWiK w latach 2011-2015. Łączny
koszt projektu jest szacowany na ok. 336 mln zł, z czego 70% zostanie sfinansowane
ze środków unijnych. Projektowi temu będą towarzyszyły inwestycje Miasta w
zakresie renowacji nawierzchni dróg (koszt 60 mln zł) oraz uzupełniające
inwestycje ZPWIK (31 mln zł).
Drugi duży projekt obejmuje rewitalizację terenów poprzemysłowych w Mieście.
Projekt ten będzie realizowany w latach 2011-2012, a jego łączny koszt jest
szacowany na 70 mln zł, z czego 41 mln zł będzie finansowane ze środków unijnych.
Miasto będzie również realizować projekty drogowe. Pozostałe inwestycje Miasto
planuje realizować o ile uda się mu pozyskać dodatkowe środki unijne i/lub będzie
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dysonowało własnymi środkami na ich współfinansowanie.
W latach 2011-2013 Zabrze będzie w dalszym ciągu otrzymywać i przekazywać
kwoty na budowę DTŚ. W 2011r. spodziewa się otrzymać na ten cel ponad 80 mln zł,
które zostaną ujęte w budżecie Zabrza w momencie ich otrzymania.

Wyniki budżetowe i perspektywy
Stosunkowo słabe wyniki
operacyjne w latach 20092010, chociaż nadwyżka
operacyjna była nadal
wystarczająca na obsługę
zadłużenia

W 2010r. wyniki operacyjne Zabrza pozostały na poziomie 2009r. Nadwyżka
operacyjna wyniosła 27 mln zł i stanowiła 5% dochodów operacyjnych. Wyniki Miasta
były słabsze niż oczekiwał Fitch bazując na budżecie po zmianach na 30 czerwca
2010r. Wynikały one przede wszystkim z niższego tempa wzrostu dochodów z PIT,
poniżej tempa prognozowanego przez Miasto, a także wyższych wydatków
operacyjnych na oświatę.

Utrzymująca się presja na
wyniki operacyjne Miasta;
ograniczona elastyczność
finansowa Zabrza w
zakresie przeciwdziałania
negatywnym skutkom
spadku dochodów lub
wzrostu wydatków
operacyjnych

Nadwyżka operacyjna była jednak w dalszym ciągu wystarczająca na obsługę
zadłużenia. Obsługa ta wyniosła 21 mln zł i stanowiła 77% nadwyżki operacyjnej.
Fitch zwraca uwagę na niskie koszty obsługi zadłużenia z uwagi na wysoki udział
pożyczek preferencyjnych w zadłużeniu ogółem (ok. 45% zadłużenia ogółem, patrz
Zadłużenie).
W 2010r. deficyt budżetowy Zabrza był zdecydowanie niższy niż w 2009r., co
wynikało z niższych wydatków majątkowych Miasta w związku z ostatnią fazą
realizacji projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej (etap I). Deficyt
budżetowy wyniósł 50 mln zł, tj. 6,3% dochodów ogółem (2009r.: 132 mln zł).
Wyniki operacyjne
mln zł

Nadwyżka operacyjna (lewa oś)
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Marża operacyjna (prawa oś)
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Źródło: Obliczenia Fitch, pw: przewidywane wykonanie, p: prognoza

Perspektywy
W budżecie na 2011r. Zabrze zaplanowało, że jego wydatki operacyjne będą rosły
nieznacznie wolniej niż dochody operacyjne. W rezultacie nadwyżka operacyjna
jest planowana na poziomie 29 mln zł (5,1% dochodów operacyjnych), tj. niewiele
wyższym niż w 2010r. Fitch zauważa jednak, że podobnie jak w latach ubiegłych,
Zabrze najprawdopodobniej nie wykona zaplanowanych 8 mln zł wydatków na
płatności z tytułu poręczeń. Jednak z drugiej strony może być ono zmuszone
zwiększyć wydatki w innych obszarach, np. w oświacie. W konsekwencji, zdaniem
Fitch, Miasto może nie być w stanie poprawić swoich wyników na poziomie
operacyjnym. Ożywienie gospodarcze może w dalszym ciągu nie przełożyć się na
wyższe dochody Zabrza z podatków dochodowych, podczas gdy presja na wydatki
operacyjne będzie się nadal utrzymywać.
W celu utrzymania ratingu przez Miasto, Fitch oczekuje, że będzie ono ściśle
kontrolować wzrost wydatków operacyjnych, co pozwoli mu poprawić wyniki na
poziomie operacyjnym, tj. nadwyżka operacyjna wzrośnie do poziomu około 7%
dochodów operacyjnych i będzie wystarczająca na obsługę zadłużenia
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bezpośredniego, która jest planowana na poziomie 36 mln zł rocznie w latach 20112013. Poprawa wyników operacyjnych jest szczególnie istotna także z uwagi na
spodziewany wzrost ryzyka pośredniego, w sytuacji gdy Miasto podejmie decyzję o
realizacji projektu budowy stadionu miejskiego (patrz Zobowiązania pośrednie).

Zadłużenie, płynność i zobowiązania pośrednie
Niskie koszty obsługi
zadłużenia z uwagi na
wysoki udział pożyczek
preferencyjnych w
zadłużeniu ogółem

Umiarkowane zadłużenie zdominowane przez pożyczki preferencyjne

Zadłużenie Zabrza jest
umiarkowane; Miasto
zakłada tylko nieznaczny
jego wzrost w latach 20112014

Na koniec 2010r. około 43% zadłużenia Zabrza stanowiła 15-letnia pożyczka
preferencyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW), która była zaciągnięta na projekt gospodarki wodno-ściekowej (etap I).
Oprocentowanie tej pożyczki wynosi 0,8x stopy redyskonta weksli, lecz nie może
być niższe niż 3,2%. Pozostałe pożyczki preferencyjne stanowią dalsze 3%
zadłużenia bezpośredniego Miasta. Około 33% zadłużenia dotyczy emisji obligacji,
które będą wykupywane po 3,3 do 20 mln zł w latach 2010-2020. Pozostałe
zadłużenie to kredyty komercyjne, których oprocentowanie jest liczone na bazie
jednomiesięcznego WIBOR-u z niskimi marżami wynoszącymi 5-20 punktów
bazowych.

Po tym jak zadłużenie Miasta uległo podwojeniu w 2009r., w 2010r. wzrosło ono
jedynie o 13% do 226 mln zł. Było ono nadal umiarkowane; stanowiło 41% dochodów
bieżących. Wzrost zadłużenia wynikał głównie z realizacji projektu poprawy
gospodarki wodno-ściekowej (etap I).

Zadłużenie bezpośrednie na 31 grudnia 2010r.
(mln zł)
Pożyczka preferencyjna na sfinansowanie projektu wodno-kanalizacyjnego
Pozostałe pożyczki preferencyjne
Obligacje
Kredyty bankowe
Razem

Zadłużenie Struktura (%)
98,4
43%
6,2
3%
74,4
33%
47,3
21%
226,3
100%

Źródło: Miasto Zabrze

Prognozy zadłużenia
Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową, w 2011r. zadłużenie Zabrza wzrośnie o
około 14 mln zł i wyniesie 244 mln zł. Może ono nieznacznie rosnąć również w
latach 2012-2014. Pozostanie jednak nadal na umiarkowanym poziomie; w 2014r.
może wynieść 260 mln i stanowić niecałe 45% dochodów bieżących. W latach 20112014 obsługa zadłużenia bezpośredniego jest szacowana na około 33-37 mln zł
rocznie, tj. na poziomie prognozowanej przez Zabrze nadwyżki operacyjnej.
Fitch zauważa jednak, że wzrost zadłużenia może być wyższy w przypadku
pogorszenia się wyników operacyjnych Miasta, a w średnim lub dłuższym okresie
również w sytuacji, gdy rozważana realizacja budowy stadionu będzie wymagać
wsparcia ze strony Miasta (patrz Zobowiązania pośrednie).
Zadłużenie (lewa oś)
Zadłużenie i jego obsługa

Obsługa zadłużenia w latach (prawa oś)
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Source: Fitch calculations
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Płynność
Bardzo wysokie stany środków, którymi dysponowało Miasto w roku 2008, w latach
2009-2010 zostały w znaczącym stopniu wykorzystane na finansowanie inwestycji. Z
tego względu średni stan środków na rachunku Miasta spadł z 60 mln zł w 2008r. do
15 mln zł w 2010r. Spadły również dochody Miasta z odsetek, z 6,1 mln zł w 2008r.
do 1,1 mln zł w 2010r. W 2010r., w celu pokrycia przejściowych niedoborów
środków, Miasto korzystało z kredytu w rachunku bieżącym (limit do 10 mln zł).

Zobowiązania pośrednie
Zobowiązania pośrednie
Miasta dotyczą głównie
zadłużenia spółki wodnokanalizacyjnej, która
obsługuje je samodzielnie
Wysokie ryzyko dla
budżetu Miasta może
wynikać z planowanej
budowy stadionu

W 2010r. zobowiązania pośrednie Miasta wzrosły tylko o 13 mln zł do 179 mln zł. Z
tej kwoty 123 mln zł dotyczyły udzielonych poręczeń, a 55 mln zł nieporęczonego
zadłużenia spółek miejskich.
Zadłużenie spółki wodno-kanalizacyjnej ZPWiK wynika z realizowanego projektu
poprawy gospodarki wodno-ściekowej (etap I; patrz Dochody i wydatki majątkowe).
Na koniec trzeciego kwartału 2010r. jej zadłużenie wyniosło 144 mln zł, w tym 106
mln zł było poręczone przez Miasto. Stanowiły je pożyczki preferencyjne
zaciągnięte w NFOŚiGW. Dzięki dobrym wynikom finansowym ZPWiK oraz taryfom
pokrywającym wszystkie koszty świadczonych przez nią usług, spółka jest w stanie
obsługiwać zadłużenie samodzielnie, co minimalizuje ryzyko dla budżetu Miasta. W
latach 2011-2014 zadłużenie spółki będzie nadal rosnąć; spółka planuje zaciągnąć
36 mln zł pożyczki preferencyjnej na finansowanie II etapu poprawy gospodarki
wodno-ściekowej.
W 2008r. Zabrze udzieliło poręczenia dla spółki ZBM-TBS jako zabezpieczenie emisji
obligacji w wysokości 21 mln zł, która była przeznaczona na zakup budynków
mieszkalnych przez tę spółkę. W latach 2009-2010 Miasto podniosło kapitał spółki,
aby umożliwić jej obsługę zadłużenia (2,9 mln zł w 2009r. i o 2,5 mln zł w 2010r.).
Zdaniem Fitch, podobna sytuacja może mieć miejsce także w kolejnych latach,
chociaż zdaniem Miasta przekazywane kwoty będą się stopniowo zmniejszać.
Miasto utworzyło spółkę o nazwie „Stadion w Zabrzu”, której zadaniem będzie
budowa stadionu miejskiego. Miasto wniesie do spółki aport w postaci starego
stadionu oraz otaczających go nieruchomości. Koszt projektu (I etap) jest
szacowany na 170 mln zł. Miasto stara się pozyskać na tę inwestycję 50 mln zł
dotacji z Ministerstwa Sportu. Pozostała część nakładów ma zostać sfinansowana z
zadłużenia. Ostateczna struktura finansowania ma zostać ustalona w 2011r., a
realizacja projektu może się rozpocząć w 2012r. Chociaż inwestycja ma być
realizowana przez spółkę, to jednak w opinii Fitch może ona wymagać wsparcia
finansowego ze strony Miasta, tym samym powodując presję na jego budżet.
Zdaniem Miasta spółka będzie generować pewne dochody, co pozwoli jej w części
pokryć koszty utrzymania stadionu oraz obsługę zadłużenia, które są szacowane
łącznie na 20 mln zł. Fitch spodziewa się jednak, że znaczna cześć tych kosztów
może stanowić obciążenie dla Miasta i wpłynąć na wzrost jego zadłużenia
bezpośredniego, powyżej wielkości założonych w prognozach, oraz na pogorszenie
wskaźników obsługi i spłaty zadłużenia.
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Sektor ochrony zdrowia
W 2009r. Miasto zakończyło proces restrukturyzacji szpitala miejskiego, który został
przekształcony w spółkę należącą do Miasta. W wyniku tego procesu Zabrze musiało
spłacić zobowiązania szpitala. W 2010r. Miasto wydało na ten cel 5 mln zł,
natomiast 1 mln zł jest planowany na 2011r. W pierwszym roku działalności spółka
uzyskała 7 mln zł dochodów ze sprzedaży usług oraz odnotowała stratę netto w
wysokości 1,3 mln zł. Szpital nie miał zobowiązań długoterminowych.
Dzięki podjętej restrukturyzacji Zabrze zdecydowanie ograniczyło ryzyko płynące
dla jego budżetu z tego sektora. Jednak w dalszym ciągu będzie wspomagać spółkę
w finansowaniu niezbędnych inwestycji, a w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji
finansowej w tej jednostce, może zdecydować się na podniesienie jej kapitału.

Spółki z udziałem Miasta
(mln zł)
ZPWiK Sp. z o.o.
ZPEC Sp. z o.o.
Szpital Miejski Sp. z o.o.
MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o.
ZBM-TBS Sp. z o.o.
Stadion w Zabrzu Sp.z o.o.
ZARI Sp. z o.o.
Razem

Udział Miasta
Kapitał
Aktywa
w kapitale (%)
podstawowy
ogółem
Na 30.09.2010 Na 30.09.2010 Na 30.09.2010
100,0
132,7
421,7
100,0
22,6
63,7
100,0
12,4
18,6
100,0
28,8
32,3
100,0
10,2
38,6
100,0
0,7
0,4
99,2
0,6
0,1

Zysk/ strata
netto
2009
1,6
0,1
-1,3
0,5
0,4
0,0
-0,4

Zadłużenie długoterminowe
2008
2009 Na 30.09.2010
67,1
118,3
144,1
2,8
5,2
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18,9
16,8
16,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
88,8
140,3
166,9

Źródło: Miasto Zabrze
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Załącznik A
Mln zł
Podatki
Transfery otrzymane (dotacje i subwencje)
Opłaty i pozostałe dochody operacyjne
Dochody operacyjne

2006
169,5
191,3
81,6
442,4

2007
208,7
210,0
69,8
488,5

2008
223,1
213,4
79,0
515,5

2009
207,8
218,7
95,6
522,1

przewidywane
wykonanie
2010
207,2
232,3
105,1
544,6

Wydatki operacyjne

-410,0

-425,3

-459,1

-495,1

-517,5

32,4

63,2

56,4

27,0

27,1

Dochody finansowe
Odsetki zapłacone

1,8
-2,7

3,4
-2,9

6,1
-3,7

3,2
-3,5

1,1
-5,5

Nadwyżka bieżąca

31,5

63,7

58,8

26,7

22,7

Dochody majątkowe
Wydatki majątkowe

46,1
-75,0

58,0
-94,2

87,7
-189,3

295,5
-454,2

245,3
-318,1

Bilans majątkowy

-28,9

-36,2

-101,6

-158,7

-72,8

2,6

27,5

-42,8

-132,0

-50,1

15,6
-11,9

10,1
-11,6

41,3
-11,3

115,3
-8,5

44,1
-15,5

Zmiana zadłużenia netto

3,7

-1,5

30,0

106,8

28,6

Wynik budżetu ogółem

6,3

26,0

-12,8

-25,2

-21,5

0,0
64,8
64,8
0,0
64,8
29,2
35,6
2,7
6,1

0,0
63,3
63,3
0,0
63,3
54,9
8,4
2,3
6,0

0,0
93,4
93,4
0,0
93,4
40,2
53,2
109,8
55,4

0,0
200,2
200,2
10,3
210,5
27,0
183,5
140,1
59,4

0,0
226,1
226,1
24,2
250,3
14,0
236,3
123,3
55,3

44,4

16,7

218,4

383,0

414,9

0,0
34,6
0,0

0,0
31,0
0,0

0,0
16,7
0,0

0,0
20,3
0,0

0,0
32,9
0,0

Nadwyżka operacyjna

Nadwyżka (Deficyt) przed obsługą zadłużenia
Nowe zadłużenie
Spłata zadłużenia

ZADŁUŻENIE
Krótkoterminowe
Długoterminowe
Zadłużenie bezpośrednie (Miasta)
+ Inne zobowiązania dłużne
Zadłużenie ogółem (Miasta)
- Wolne środki
Zadłużeniem ogółem netto (Miasta)
+ Udzielone poręczenia
+ Zadłużenie spółek komunalnych oraz SPZOZ-ów (bez
poręczeń)
Ogółem zadłużenie i zobowiązania pośrednie netto
Memo
udział zadłużenia w walutach obcych (%)
udział emisji w zadłużeniu ogółem (%)
udział zadłużenia o oprocentowaniu stałym (%)
Źródło: Obliczenia Fitch
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Załącznik B
2010
przewidywane
2009
wykonanie

2006

2007

2008

7,32
7,09
0,53

12,94
12,95
5

10,94
11,27
-7,02

5,17
5,08
-16,08

4,98
4,16
-6,33

1,28
b.d.
b.d.
b.d.

4,73
10,42
3,73
102,22

-2,1
5,53
7,95
-7,69

-3,07
1,28
7,84
-54,59

-2,72
4,31
4,52
-14,98

b.d.
0,61
12
3,29
45,06

-2,31
0,59
21,79
2,95
22,94

47,55
0,72
15,24
2,88
26,6

114,35
0,67
7,71
2,28
44,44

12,94
1,01
4,93
3,85
77,49

14,59
14,59
2,06
10

12,87
12,87
0,99
3,39

17,91
17,91
1,59
41,87

38,11
40,07
7,5
72,91

41,43
45,87
9,96
76,03

2,06
341

0,99
335

1,59
494

7,88
1.112

11,03
1.270

Wskaźniki dochodów
Dochody operacyjne/ Planowane dochody operacyjne (%)
Dochody podatkowe/ Dochody operacyjne (%)
Podatki lokalne/ Dochody podatkowe ogółem
Otrzymane transfery bieżące/ Dochody operacyjne (%)
Dochody operacyjne/ Dochody ogółem (%)
Dochody na mieszkańca (PLN)

b.d.
38,31
34,75
43,24
90,23
2.581

108,34
42,72
31,62
42,99
88,83
2.910

108,71
43,28
34,24
41,4
84,61
3.224

102,37
39,8
37,68
41,89
63,61
4.560

99,49
38,05
35,96
42,66
68,85
4.444

Wskaźniki wydatków
Wydatki operacyjne/ Planowane wydatki operacyjne (%)
Wydatki na wynagrodzenia/ Wydatki operacyjne (%)
Transfery bieżące/ Wydatki operacyjne (%)
Wydatki majątkowe/ Planowane wydatki majątkowe (%)
Wydatki majątkowe/ Wydatki ogółem (%)
Wydatki majątkowe/ Lokalny PKB (%)
Wydatki na mieszkańca (PLN)

b.d.
40,41
13,2
b.d.
15,01
2.629

98,59
42,32
14,08
50,43
17,64
2.825

101,12
44,76
15,25
70,77
28,53
3.510

98,35
44,8
16,18
137,93
47,25
5.341

100,04
44,68
16,58
158,26
37,14
4.812

Finansowanie wydatków majątkowych
Nadwyżka bieżąca/ Wydatki majątkowe (%)
Dochody majątkowe/ Wydatki majątkowe (%)
Zmiana zadłużenia netto/ Wydatki majątkowe (%)

42
61,47
4,93

67,62
61,57
-1,59

31,06
46,33
15,85

5,88
65,06
23,51

7,14
77,11
8,99

Wskaźniki budżetowe
Nadwyżka operacyjna/ Dochody operacyjne (%)
Nadwyżka bieżąca/ Dochody bieżące a (%)
Nadwyżka (deficyt) przed obsługą zadłużenia/ Dochody
ogółem b (%)
Wynik budżetu ogółem/ Dochody ogółem (%)
Wzrost dochodów operacyjnych (% zmiana w ciągu roku)
Wzrost wydatków operacyjnych (% zmiana w ciągu roku)
Wzrost nadwyżki bieżącej (% zmiana w ciągu roku)
Wskaźniki zadłużenia
Wzrost zadłużenia bezpośredniego (% zmiana w ciągu roku)
Odsetki zapłacone/ Dochody operacyjne (%)
Nadwyżka operacyjna/ Odsetki zapłacone (wielokrotność)
Obsługa zadłużenia bezpośredniego/ Dochody bieżące (%)
Obsługa zadłużenia bezpośredniego/ Nadwyżka operacyjna
(%)
Zadłużenie bezpośrednie/ Dochody bieżące (%)
Zadłużenie ogółem/ Dochody bieżące (%)
Zadłużenie bezpośrednie/ Nadwyżka bieżąca (lata)
Ogółem zadłużenie i zobowiązania pośrednie netto/ Dochody
bieżące (%)
Zadłużenie ogółem/ Nadwyżka bieżąca (lata)
Zadłużenie bezpośrednie/ PKB (%)
Zadłużenia bezpośrednie na mieszkańca (PLN)

a

wraz z dochodami finansowymi
bez nowego zadłużenia
b.d. – brak danych
b

Źródło: Obliczenia Fitch
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Załącznik C
Grupa porównawcza
Nadwyżka (Deficyt)
% dochodów ogółem

Nadwyżka operacyjna
% dochodów operacyjnych
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