
x x

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

(główny księgowy) (kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Poniszowicach ul Gliwicka 32  

44-172 Poniszowice

Załącznik nr 1 do                                                                           

„Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania 

finansowego Gminy Rudziniec oraz dokonywania wyłączeń 

wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi 

łącznym sprawozdaniem finansowym”

(nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)

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

pozycja w 

bilansie 

jednostki

kwota w zł

pozycja w 

bilansie 

jednostki

kwota w zł

WYŁĄCZENIA ZBIORCZO

2022.03.15

(rok,miesiąc,dzień)

RAZEM



pozycja w 

RZiS 

jednostki

kwota w zł

pozycja w 

RZiS 

jednostki

kwota w zł

2
ZBGKiM w 

Rudzińcu

B II Zużycie 

materiałów i 

energii

9 293,24

3
ZBGKiM w 

Rudzińcu

B III Usługi 

obce
5 412,91

4
ZBGKiM w 

Rudzińcu

B VII Pozostałe 

koszty 

rodzajowe

2 286,12

5 GOK Rudziniec

B II Zużycie 

materiałów i 

energii

11 174,40

x x
28 166,67

B II 20 467,64

B III 5 412,91

B VII 2 286,12 0

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

(główny księgowy) (kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Poniszowicach                

ul.Gliwicka 32                         44-

172 Poniszowice

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)

Rozliczenia

przychody koszty

Wykaz przychodów i kosztów podlegających wyłączeniu                                         

w łącznym rachunku zysków i strat Gminy Rudziniec

                                      sporządzonym na dzień 31.12.2021 r.                                                     

Woda,co

ścieki i opłata śmieciowa

czynsz

opłata za co

L.p. Nazwa jednostki Tytuł

2022.03.15

(rok,miesiąc,dzień)

RAZEM



pozycja w 

ZZwF 

jednostki

kwota w zł

pozycja w 

ZZwF 

jednostki

kwota w zł

x x

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

(główny księgowy) (kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Poniszowicach                             

ul. Gliwicka 32                       

44-172 Poniszowice

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)

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

WYŁĄCZENIA ZBIORCZO

2022.03.15

(rok,miesiąc,dzień)

RAZEM



pozycja informacji 

dodatkowej
kwota w zł

pozycja 

informacji 

dodatkowej

kwota w zł

1 Gmina Rudziniec

II.1.5.Wartośćniamortyz. 

lub niumarz.przez 

jednostkę śr 

trwałychużywanych na 

podstawie umów najmu 

,dzierżawy i innych 

umów,w tym z tytułu 

umów leasingu

4920,00

x
4920,00

x

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

(główny księgowy) (kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Poniszowicach                                                     

ul.Gliwicka 32                         

44-172 Poniszowice

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)

Wykaz operacji gospodarczych wykazanych w informacji dodatkowej 

podlegających wyłączeniu w łącznej informacji dodatkowej Gminy 

Rudziniec

                                           sporządzonym na dzień 31.12. 2021 r.                                                       

Czujnik powietrza

L.p. Nazwa jednostki Tytuł

Rozliczenia

zwiększenia zmniejszenia

WYŁĄCZENIA ZBIORCZO

2022.03.15

(rok,miesiąc,dzień)

RAZEM


