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Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2020-2031 

 

1. Założenia wstępne 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr SO.0957/8/15/Pi/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2019r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie dokonano korekty w 

załączniku Nr 1 do WPF: 

● w poz. 2.2.1.1. wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

wykazano  kwotę  475.000,00 zł zgodnie z wprowadzonymi autopoprawkami do projektu 

budżetu na 2020r. 

 ● w poz. 9.3.1.1 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy poprawiono 

błąd pisarski  - poprawna kwota 118.359,28 zł 

W załączniku Nr 2 do WPF-  przedsięwzięcia,  wprowadzono  zadanie pn. „Przebudowa drogi 

gminnej – ul. Mickiewicza w Jastrowiu” kwota 660.000,00 zł  

 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie przygotowana została na lata 

2020 – 2031. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 869 z późn. zm.).                         

Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na 

jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3.  

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości 

przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego z ogromną 

ostrożnością kalkulowano dochody i wydatki.  

Przy sporządzaniu dokumentu WPF na lata 2020 – 2031 uwzględniono: 

- Informację Ministra Finansów, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2020, a także 

planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Kwoty planowanych wpływów: 

●   z tytułu subwencji ogólnej   14.182.320 zł  

●  tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 7.015.223 zł  

przyjęto do budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów pismo 

ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r. 

- Decyzję Nr FB.I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019r Wojewody Wielkopolskiego, który 

ustalił wstępne kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej  187.296 zł, i dotacji celowych 17.921.465 zł na 2020r 

 

- Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL 3113-17/2019 z dnia 

01.10.2019r o dotacji celowej kwota 2.263 zł na finansowanie kosztów prowadzenia                          

i aktualizacji stałego rejestru wyborców, 

- Uchwały podatkowe Gminy i Miasta Jastrowie, 

- Dane historyczne (sprawozdania budżetowe za lata 2017-2018)  oraz przewidywane 

wykonanie roku 2019. 

 

Przewidywane wykonanie budżetu za 2019r. skalkulowano w oparciu o sprawozdania za                 

3 kwartały bieżącego roku. Wartości wykonane w sprawozdaniach według stanu na 

30.09.2019r. zaktualizowano o kwoty przewidywane do wykonania do końca roku. 

W IV kwartale każdego roku dokonuje się wiele zmian wynikających z korekt dochodów                   

i wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. 
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2. Prognoza dochodów 

 

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach: 

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe. 

W dochodach bieżących wykorzystano historyczne materiały źródłowe jakim były 

sprawozdania z wykonania budżetów i sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów 

podatkowych. Rozszerzenie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                 

i ograniczenia transferów z budżetu państwa powodują obniżenie dochodów. Porównując 

wykonanie roku 2018 do wykonania roku 2017  stwierdzono wzrost wykonania dochodów 

podatkowych, za wyjątkiem podatku rolnego co prezentuje poniższa tabela. 

 
Lp Wyszczególnienie Wykonanie 

2017r 
Wykonanie 

2018r 

%   

4:3 

Przewidywane 

wykonanie 

roku 2019 

Projekt 

budżetu  

na 2020r 

%  

7:6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ogółem 

dochody 

podatkowe 

z tego: 

13.549.064 15.089.329 111,37 15.724.784 16.624.223 105,72 

2. Udziały we 

wpływach z 

podatku 

dochodowego od 

osób prawnych 

213.285 158.185 74,17 350.000 420.000 120,00 

3. Udziały we 

wpływach z 

podatku 

dochodowego od 

osób fizycznych 

5.455.277 6.330.958 116,05 7.283.484 7.015.223 96,32 

4. Podatek rolny 443.816 436.860 98,43 423.000 442.300 104,56 

5. Podatek od 

nieruchomości 

5.996.406 6.527.167  108,85 6.235.000 7.140.000 114,51 

6. Podatek leśny 765.793 786.967 102,76 701.800 778.400 110,1 

7. Podatek od 

środków 

transportowych 

343.541 449.363 130,80 349.000 410.300 117,56 

8. Podatek 

dochodowy od 

osób fizycznych 

opłacany w 

formie karty 

podatkowej 

571 727 127,32 0 0 100,00 

9. Podatek od 

czynności 

cywilnoprawnych 

256.166 330.930 129,19 300.500 350.000 116,47 

10

. 

Wpływy z opłaty 

skarbowej 

31.391 29.536 94,09 28.000 28.000 100,00 

11

. 

Wpływy z opłaty 

eksploatacyjnej 

42.818 38.635 90,23 45.000 40.000 88,89 

 

Analizując wykonanie roku 2018 do wykonania roku 2017 w znaczących dochodach jakimi 

są: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek                              
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od nieruchomości, podatku leśnym, podatku od środków transportowych, podatku 

dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej oraz podatku                    

od czynności cywilnoprawnych  odnotowano  wzrost. 

Spadek dochodów odnotowano we wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,                                                         

i w podatku rolny. W roku podatkowym 2017, 2018 i w 2019 średnia cena skupu żyta 

uchwalona przez Radę Miejską stanowiła  kwotę 50,00 zł za 1 decytonę i taka też stanowi 

podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2020r.  

W podatku leśnym  ogłoszona średnia cena sprzedaży drewna  na rok 2020 jest wyższa o 

1,18% od ceny z roku 2019. Podatek od środków transportowych  na rok 2020 wyliczono na 

podstawie uchwalonych stawek rocznych z roku 2017. 

Konstruując budżet na rok 2020 przewidywane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych  

przyjęto do budżetu w wielkościach uchwalonych przez Radę Miejską.  

Uchwała Nr 128/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 października 2019r w sprawie 

wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości. Średni wzrost stawek stanowi około 

5%. 

Uchwała Nr 129/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 października 2019r w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2020r. 

Obniżono stawkę ceny skupu żyta do kwoty 50,00 zł /1 dt,  stawka ta jest niezmieniona od 

roku 2017.  

 

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż 

w kolejnych latach. W roku 2016 przygotowano teren – Osiedle „Sosnowe” pod 

budownictwo jednorodzinne.  

Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkości dochodów ze 

sprzedaży mienia. Dochody ze sprzedaży stanowią dochody ze: zbycia działek i lokali 

mieszkalnych. 

Z przygotowanych do sprzedaży w 2020r działek budowlanych i usługowych w projekcie 

dochodów uwzględniono kwotę 1.000.000 zł jako realną sprzedaż.  

Od roku 2021 przewidziano wzrost dochodów bieżących z tytułu podatków od budowli                    

w związku z realizacją inwestycji „ Farma wiatrowa Jastrowie” (końcowa faza 

kompletowania dokumentacji – aktualna decyzja środowiskowa) oraz podatku od budynków i 

gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wzrost wpływów z podatku 

od nieruchomości zakładany jest również w związku z planowanymi inwestycjami budowy 2 

dużych zakładów przemysłowych przetwórnia mięsna oraz zakład produkcji profili 

aluminiowych, które będą realizowane na działkach będących własnością gminy. W obu 

przypadkach Burmistrz w imieniu Gminy i Miasta Jastrowie podpisał z inwestorami tzw. list 

intencyjny. 

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów bieżących i majątkowych zsumowano                

w pozycji dochodów ogółem.  

 

 

Prognoza wydatków 

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia 

wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami 

bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych 

zadań własnych.  

Wieloletnia prognoza finansowa zabezpiecza niezbędne wydatki bieżące, wydatki majątkowe 

na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 (w pozostałym zakresie planuje się 

realizację inwestycji rocznych). 

W 2020 r. przyjęto wydatki zgodnie z planowanymi w projekcie budżetu Gminy i Miasta.  
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Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków 

bieżących i wydatków majątkowych.  

 

W roku 2020 zaplanowano odprawy emerytalne oraz przysługujące nagrody jubileuszowe, 

które powodują znaczny wzrost wydatków bieżących.  

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (poz. 2.1.1)             

w 2020 roku założono przeprowadzenie zmian w strukturze funkcjonowania Urzędu Gminy             

i Miasta Jastrowie, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu oraz w 

jednostkach oświatowych. Działania te finalnie mają przynieść zmniejszenie ilości etatów            

i związane z tym oszczędności w wydatkach bieżących – fundusz płac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

Z uwagi na to, że wydatki bieżące w znacznej mierze związane są z finansowaniem oświaty 

przeprowadzono analizę dotyczącą przyznawanej subwencji oświatowej jak również 

ponoszonych wydatków związanych z oświatą , na które przyznawana jest subwencja. 

 
Lp Wyszczególnienie Wykonanie 

2017r 

Wykonanie 

2018r 

% 

4:3 

Przewidywa

ne 

wykonanie 

roku 2019 

Projekt 

budżetu na 

2020r 

% 

7:6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Subwencja 7.532.120 7.766.930 103,12 8.081.740 7.825.732 96,83 

2. Wydatki bieżące 

ogółem   w tym: 
10.311.531 10.699.903 103,77 11.868.361 12.177.256 102,60 

3. Wydatki rozdział 

80101 

6.659.976 8.364.018 125,59 10.017.100 10.873.582 108,55 

4. Wydatki rozdział 

80110 

2.903.096 1.546.556 53,27 664.760 43.370 6,52 

5. Wydatki rozdział 

80146 

60.985 52.970 86,86 85.680 63.940 74,63 

6. Wydatki rozdział 

80149 
50.297 13.103 26,05 135.390 76.020 56,15 

7. Wydatki rozdział 

80150 
354.072 322.525 91,09 534.941 715.404 133,74 

8. Wydatki rozdział 

80152 

 69.977  58.770 3.130     5,33 

8. Wydatki rozdział 

85401 

283.105 330.754 116,83 371.720 401.810 108,09 

9. Wydatki na 

wynagrodzenia i 

pochodne 

8.313.188 8.989.295 108,13 9.931.722 10.641.583 107,15 

  

Od wielu lat Gmina i Miasto Jastrowie  dopłaca do utrzymania szkół, czerpiąc ze środków 

własnych, co odbywa się kosztem innych zadań.  

 Z powyższej tabeli wynika, że wydatki na oświatę są większe niż przyznawana subwencja. 

Gmina oprócz wydatków w powyższych rozdziałach musi zabezpieczyć środki na dowożenie 

uczniów do szkół, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz przeprowadzenie remontów 

i inwestycji w placówkach oświatowych. 

  

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone z uwzględnieniem utrzymującej 

się niskiej stawki WIBOR zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych 

oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie. 
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3. Inwestycje (wydatki majątkowe) 

 

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 5 do 

uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w latach 2020 

do 2031 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku z wyjątkiem 

zadania inwestycyjnego „Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na Publiczny Żłobek w 

Jastrowiu” kwota 256.869,55 zł gdyż ujęte jest w umowie Nr RPWP.06.04.01-30-0031/19-00 

o dofinansowanie projektu: „Jastrowie stawia na maluchy” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz „Przebudowa drogi gminnej – 

ul. Mickiewicza w Jastrowiu” kwota 660.000,00 zł. Łączna wartość 916.869,55 zł 

  

Od roku 2021 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków 

bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.  
Wielkość tych wydatków w dużym stopniu uzależniona będzie od możliwości pozyskania środków  

z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji. Obecnie jednak brak jest 

dostatecznej ilości informacji o wysokości dotacji przewidzianych na inwestycje zarówno z funduszy 

unijnych jak i w budżecie państwa, co ogranicza przyjmowanie założeń dla programów 

inwestycyjnych w dłuższej perspektywie czasowej.  

 

 

4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) 

 

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do 

prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją 

bardzo istotną na skutek zapisu w  art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić 

budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych             

o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym 

badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu. 

 

5. Przychody 

 

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych 

oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.  

Zgodnie z prognozą w najbliższych latach planuje się zaciągnięcie zobowiązań: 

- w roku 2020 kredyt na kwotę 2.614.496 zł; 

 

6. Rozchody 

 

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze 

spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów                           

i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2031.  

Powstałe w latach 2021 – 2031 nadwyżki budżetowe są uwzględnione w rozchodach 

dla poszczególnych lat z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i 

pożyczek. Obciążenie finansowe gminy w poszczególnych latach z tytułu spłat rat 

kredytów i pożyczek wynika z zawartych i planowanych umów kredytowych. 

Środki pozostałe po zaspokojeniu wydatków bieżących oraz zadłużenia finansowego 

gminy zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne. 
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Omówienie wskaźnika zadłużenia określonego ustawą o finansach 

publicznych z 2009r . 

 

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. od 2014 roku Rada Miejska                         

w Jastrowiu nie może uchwalić budżetu w którym relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek                

i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów 

(wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji (z trzech poprzednich lat 

budżetowych) nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do 

dochodów ogółem (indywidualny limit zadłużenia na dany rok). Nadwyżka operacyjna 

liczona jest jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. 

Planowane zadłużenie na koniec 2020r wynosi 14.134.445,00 zł, co stanowi 27,15% 

dochodów ogółem.  

Planowana kwota spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w roku 2020 

w wysokości 2.129.972,00 zł stanowi 4,09% dochodów ogółem 

 

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane                       

ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów                    

i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2031. 

Sposób sfinansowania spłaty długu w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela. 

 

WPF  

na lata  

2019-

2031 

Sposób sfinansowania 

spłaty długu  

z tego: 

nadwyżka 

bieżącego roku 

wolne środki przychody z 

tytułu kredytów, 

pożyczek, 

obligacji 

2020 1.759.972   1.759.972 

2021 1.739.972 1.739.972   

2022 1.719.972 1.719.972   

2023 1.540.005 1.540.005   

2024 1.260.000 1.260.000   
2025 1.280.000 1.280.000   
2026 1.200.000 1.200.000   
2027 1.200.000 1.200.000   
2028 1.100.000 1.100.000   
2029 1.080.000 1.080.000   
2030 1.080.000 1.080.000   
2031 934.496 934.496   
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji, o której mowa w art. 

243 ustawy o finansach publicznych należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we 

wszystkich latach objętych prognozą wypełnia kryteria prawne, nie stanowi zagrożenia 

płynności finansowej oraz możliwości spłaty zadłużenia. 

 

7. Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę i Miasto Jastrowie. 

 

    Gminę i Miasto Jastrowie  nie ma podpisanych umów  związanych z udzieleniem gwarancji 

i poręczeń. 
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8. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2020-2031 uwzględnia                

w  załączniku Nr 2  niżej wymienione przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących                       

i majątkowych 

Przedsięwzięcia bieżące: 

1. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego                   

i zachodniopomorskiego - okres realizacji w latach 2018-2020 

Łączne nakłady  123.600,00 zł, w poszczególnych latach zaplanowano  kwoty: 

2018r.                       0 zł   

2019r.      115.520,00 zł 

2020r.          8.080,00 zł 

2. Wspieramy szkoły na terenie Gminy Jastrowie  - okres realizacji w latach 2018-2020 

Łączne nakłady  444.904,00 zł, w poszczególnych latach zaplanowano  kwoty: 

2018r.         15.858,67 zł   

2019r.      370.354,64 zł 

2020r.        58.690,69 zł 

3.  Jastrowie stawia na maluchy- okres realizacji w latach 2020-2022 

Łączne nakłady  704.087,39 zł, w poszczególnych latach zaplanowano  kwoty: 

2020r.          64.217,39 zł   

2021r.       365.640,00 zł 

2022r.       274.230,00 zł 

 

Przedsięwzięcia majątkowe: 

1. Adaptacja i dostosowanie Pomieszczeń na Publiczny Żłobek w Jastrowiu –okres 

realizacji w latach 2020-2022 

Łączne nakłady  256.869,55 zł, w poszczególnych latach zaplanowano  kwoty: 

2020r.      256.869,55 zł 

 

2.  „Przebudowa drogi gminnej – ul. Mickiewicza w Jastrowiu” –okres realizacji w 

latach 2019-2020 

Łączne nakłady  1.316.000,00 zł, w poszczególnych latach zaplanowano  kwoty: 

2019r.      656.000,00 zł 

2020r.     660.000,00 zł 

   

 

 

9. Podsumowanie 

 

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie wartości                             

w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających 

prognozę, w sposób bezpieczny.  Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie 

prognozy. Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2031 

roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie 

czasowym.  

 


