
Pozycja                    
aktywów          
bilansu

Aktywa                  
w bilansie 
łącznym*

B.II.4 Pozostałe 
należności

Pozycja                    
pasywów          
bilansu

Pasywa                  
w bilansie 
łącznym*

Suma pasywów

Pozycja                    
rachunku               

zysków i strat          
- przychody

Łączny                  
rachunek           

zysków i strat*

Pozycja                    
rachunku                      

zysków i strat                
- koszty

Łączny                  
rachunek             

zysków i strat*

B.IV.Podatki i 
opłaty

B.IV.Podatki i 
opłaty

Razem:

Dom Pomocy 
Społecznej w 
Dębicy

Starostwo 
Powiatowe w 
Dębicy

              9 194,52 zł                  242,52 zł 

Dom Pomocy 
Społecznej w 
Dębicy

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Dębicy

              9 194,52 zł                    42,00 zł 

      Tabela  4. Rachunek zysków i strat -  arkusz wyłączeń wzajemnych

Nazwa                          
jednostki  A 
składającej 
rachunek               

zysków i strat

Nazwa                   
jednostki  B,                   

z którą              
jednostka  A 

dokonuje 
wyłączenia

Suma pozycji 
jednostkowych 

rachunków            
zysków i strat 

jednostki 
składającej

Wyłączenia 

Nazwa                          
jednostki  A 
składającej 
rachunek           

zysków i strat

Nazwa                   
jednostki  B,                  

z którą           
jednostka  A 

dokonuje 
wyłączenia

Suma pozycji 
jednostkowych 

rachunków           
zysków i strat 

jednostki 
składającej

Wyłączenia 

      Tabela  3. Rachunek zysków i strat  -  arkusz wyłączeń wzajemnych

Nazwa                          
jednostki  A 
składającej          

bilans

Nazwa                   
jednostki  B,                        

z którą           
jednostka  A 

dokonuje 
wyłączenia

Suma pozycji 
pasywów bilansu 

jednoostki 
składającej

Wyłączenia 

              3 232,16 zł 

      Tabela  2. Pasywa  bilansów -  arkusz wyłączeń wzajemnych

Nazwa                          
jednostki  A 
składającej         

bilans

Nazwa                   
jednostki  B,                   

z którą           
jednostka  A 

dokonuje 
wyłączenia

Suma pozycji 
aktywów bilansu 

jednostki 
składającej

Wyłączenia 

Dom Pomocy 
Społecznej w 
Dębicy

Powiatowy Urząd 
Pracy w Dębicy

          185 882,14 zł               3 232,16 zł 

Wzór nr 2 załącznika Nr 3
Do Uchwały Nr 364/2013
Zarządu Powiatu Dębickiego
Z dnia 12.06.2013r

Arkusz wyłączeń za rok 2021

      Tabela  1. Aktywa  bilansów -  arkusz wyłączeń wzajemnych

                 284,52 zł 



Pozycja 
zestawienia                  

zmian                       
w funduszu                     

- zwiększenia

Łączne                  
zestawienie          

zmian                        
w funduszu*

Pozycja 
zestawienia                   

zmian                               
w funduszu                     

- zmniejszenia

Łączne                  
zestawienie           

zmian                          
w funduszu*

14 6809-704
Numer telefonu kontaktowego             Miejscowość, data

     Tabela  6. Zestawienie zmian w funduszu - arkusz wyłączeń wzajemnych

*  Wypełnia Powiat

………………………………..
Podpis osoby sporządzającej

…………………………...…..
Podpis kierownika jednostki

     Tabela  5. Zestawienie zmian w funduszu - arkusz wyłączeń wzajemnych

Nazwa                          
jednostki  A 
składającej 
zestawienie          

zmian                            
w funduszu

Nazwa                   
jednostki  B,                

z którą                
jednostka  A 

dokonuje 
wyłączenia

Suma pozycji 
jednostkowych 

zestawienia          
zmian                          

w funduszu 
jednostki 

składającej

Wyłączenia 

Dębica, dnia 2022-03-25

Nazwa                          
jednostki  A 
składającej 
zestawienie           

zmian                          
w funduszu

Nazwa                   
jednostki  B,                   

z którą           
jednostka  A 

dokonuje 
wyłączenia

Suma pozycji 
jednostkowych 

zestawienia            
zmian                         

w funduszu 
jednostki 

składającej

Wyłączenia 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


