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Dochody budżetu miasta Pyskowice w 2017 r.
wg źródeł pochodzenia

dotacje
16,95%

pozostałe dochody własne
12,25%

subwencje
18,01%

środki unijne
7,95%

dochody ze sprzedaży
majątku
4,74%

udział w podatku
dochodowym

20,52%

podatki i opłaty
lokalne
19,58%

       
          
        
          
          
          
         
       
         
       
  



„PYSKOWICE„PYSKOWICE„PYSKOWICE„PYSKOWICE„PYSKOWICE
W CZASACH PRL-U”W CZASACH PRL-U”W CZASACH PRL-U”W CZASACH PRL-U”W CZASACH PRL-U”

Wydatki budżetu miasta Pyskowice w 2017 r.
wg dziedzin życia społecznego

gospodarka
mieszkaniowa

9,53%

pomoc społeczna
i ochrona zdrowia

22,05%

gospodarka
komunalna

9,21%

kultura i sport
4,40% transport

i łączność
5,23%

administracja
publiczna
12,25%

bezpieczeństwo
publiczne

1,59%

pozostałe wydatki
1,96%

oświata i wychowanie,
edukacyjna opieka

wychowawcza
33,78%

       
       


Urząd Stanu Cywilnego w Pyskowicach prosi pary małżeńskie
obchodzące w 2017 r. "Złote i Diamentowe Gody" o zgłaszanie
jubileuszu w USC, pokój 109 (parter), Urząd Miejski w Pyskowi-
cach. Prosimy o przedstawienie dowodów osobistych.

INFORMACJA
URZÊDU STANU CYWILNEGO

W związku z koniecznością zachowania
w okresie rozliczeniowym (styczeń, luty, marzec 2017 r.)

obowiązującego wymiaru czasu pracy

URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH
27 stycznia 2017 r.
BĘDZIE CZYNNY

w godzinach: 7.30 - 11.30

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA
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InforInforInforInforInformacje burmacje burmacje burmacje burmacje burmistrzamistrzamistrzamistrzamistrza
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TRUDNY, ALE OWOCNY
PÓ£METEK - czêœæ druga
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
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Biuro Rady Miejskiej
        

        
         
         
          
           

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
        

   
       

   
         

  
         

         
   

       
    

      
        

      
         


       

    
     
      

POZNAJ URZ¥D MIEJSKIPOZNAJ URZ¥D MIEJSKIPOZNAJ URZ¥D MIEJSKIPOZNAJ URZ¥D MIEJSKIPOZNAJ URZ¥D MIEJSKI
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PRACOWNICY I KONTAKT
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OBIERZ KURS NA JÊZYKI OBCE.
PRZYJDŸ DO BIBLIOTEKI!
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PPPPPARK MIEJSKIARK MIEJSKIARK MIEJSKIARK MIEJSKIARK MIEJSKI
- POZYTYWNY- POZYTYWNY- POZYTYWNY- POZYTYWNY- POZYTYWNY
WYNIK I ETWYNIK I ETWYNIK I ETWYNIK I ETWYNIK I ETAPUAPUAPUAPUAPU

LERNI.US to platforma online służąca do nauki 5-ciu języków obcych.
Biblioteka udostępnia czytelnikom możliwość skorzystania z bezpłatnych

zasobów do nauki języków obcych. Liczba dostępów jest ograniczona.
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PYSKOWICKI ORSZAK TRZECH KRÓLI
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Punkt Opłat.
Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp.

Biuro Kredytowe Fines
44-120 Pyskowice, ul. Szopena 1

tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80

Kredyty
 Pomoc w obniżeniu rat.

Tel. 731 255 504

ZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIA

       
       
         
       
         
        
          
         
        
          
        
         
         
        
         
      
      

 

AKTUALIZACJAAKTUALIZACJAAKTUALIZACJAAKTUALIZACJAAKTUALIZACJA
HISTORIIHISTORIIHISTORIIHISTORIIHISTORII

PYSKOWICPYSKOWICPYSKOWICPYSKOWICPYSKOWIC

Ryc. 50

Budynek szkoły Górniczej z pomnikiem górnika. Widokówka z lat 30-tych ubiegłego
stulecia.



1111111111Styczeñ 2017 Przegl¹d Pyskowicki  nr 1 (243)



1212121212 Przegl¹d Pyskowicki  nr 1 (243) Styczeñ 2017

T³umaczenie dokumentów oraz asysta w urzêdach
Kursy jêzykowe:
- dzieci od 6 lat

- doroœli 30+, zajêcia w soboty
- przygotowanie do matury i innych egzaminów

Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4
tel. 668-452-917

www.angielski.pyskowice.biz

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO


