
x x

…........................ ….......................

(główny księgowy) (kierownik jednostki)

RAZEM

WYŁĄCZENIA ZBIORCZO

2022-03-15

(rok,miesiąc,dzień)

pozycja w 

bilansie 

jednostki

kwota w zł

pozycja w 

bilansie 

jednostki

kwota w zł

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań podlegających wyłączeniu             

w łącznym bilansie Gminy Rudziniec

      sporządzonym na dzień 31.12.2021 r.     

          

L.p. Nazwa jednostki Tytuł

Rozrachunki

Należności Zobowiązania

Centrum Usług Wspólnych                

w Rudzińcu                                       

ul. Gliwicka 26                                  

44-160 Rudziniec

Regon: 365481442

Załącznik nr 2 do                                                                           

„Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania 

finansowego Gminy Rudziniec oraz dokonywania wyłączeń 

wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi 

łącznym sprawozdaniem finansowym”

(nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)



pozycja w 

RZiS 

jednostki

kwota w zł

pozycja w 

RZiS 

jednostki

kwota w zł

x x

…........................ ….......................

(główny księgowy) (kierownik jednostki)(rok,miesiąc,dzień)

RAZEM

WYŁĄCZENIA ZBIORCZO

2022-03-15

Wykaz przychodów i kosztów podlegających wyłączeniu                                         

w łącznym rachunku zysków i strat Gminy Rudziniec

      sporządzonym na dzień 31.12.2021 r.     

L.p. Nazwa jednostki Tytuł

Rozliczenia

przychody koszty

Centrum Usług Wspólnych                

w Rudzińcu                                       

ul. Gliwicka 26                                  

44-160 Rudziniec

Regon: 365481442

Załącznik nr 3 do                                                                           

„Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego 

Gminy Rudziniec oraz dokonywania wyłączeń wzajemnych 

rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem 

finansowym”

(nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)



pozycja w 

ZZwF 

jednostki

kwota w zł

pozycja w 

ZZwF 

jednostki

kwota w zł

x x

…........................ ….......................

(główny księgowy) (kierownik jednostki)

2022-03-15

(rok,miesiąc,dzień)

RAZEM

WYŁĄCZENIA ZBIORCZO

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu w łącznym 

zestawieniu zmian w funduszu jednostki Gminy Rudziniec

      sporządzonym na dzień 31.12.2021 r.     

L.p. Nazwa jednostki Tytuł

Rozliczenia

zwiększenia zmniejszenia

Centrum Usług Wspólnych                

w Rudzińcu                                       

ul. Gliwicka 26                                  

44-160 Rudziniec

Regon: 365481442

Załącznik nr 4 do                                                                           

„Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy 

Rudziniec oraz dokonywania wyłączeń wzajemnych rozliczeń 

pomiędzy jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem 

finansowym”

(nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)



pozycja 

informacji 

dodatkowej

kwota w zł

pozycja 

informacji 

dodatkowej

kwota w zł

…........................ ….......................

(główny księgowy) (kierownik jednostki)

2022-03-15

(rok,miesiąc,dzień)

Wykaz operacji gospodarczych wykazanych w informacji dodatkowej 

podlegających wyłączeniu w łącznej informacji dodatkowej Gminy Rudziniec

      sporządzonym na dzień 31.12.2021 r.     

L.p. Nazwa jednostki Tytuł

Rozliczenia

zwiększenia zmniejszenia

Centrum Usług Wspólnych                

w Rudzińcu                                       

ul. Gliwicka 26                                  

44-160 Rudziniec

Regon: 365481442

Załącznik nr 5 do                                                                           

„Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy 

Rudziniec oraz dokonywania wyłączeń wzajemnych rozliczeń 

pomiędzy jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem 

finansowym”

(nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)


