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dotacje
27,78%

pozostałe dochody
własne
12,88%

subwencje
14,96%

środki unijne
8,48%

dochody ze sprzedaży
majątku
3,56%

udział w podatku
dochodowym

18,55%

podatki i opłaty
lokalne
13.79%

Dochody budżetu miasta Pyskowice w 2018 r.
wg źródeł
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Wydatki budżetu miasta Pyskowice w 2018 r.
wg dziedzin życia społecznego

gospodarka
mieszkaniowa

7,52%

rodzina, pomoc
społeczna

i ochrona zdrowia
21,52%

gospodarka
komunalna i ochrona

środowiska
17,44%

kultura i sport
6,16%

transport i łączność
7,76%

administracja
publiczna
10,26%

bezpieczeństwo
publiczne

1,19%

pozostałe wydatki
1,47%

oświata i wychowanie,
edukacyjna opieka

wychowawcza
26,68%
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RADNY
JÓZEF RUBIN

WYRÓ¯NIONY

Zatrudnię kosmetyczkę
lub stylistkę paznokci

Studio Urody M&M
Zbrosławice, ul. Wolności 92

Tel. 32 301 00 44
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     Mł. asp. Jarosław Stachel



88888 Przegl¹d Pyskowicki  nr 1 (255) Styczeñ 2018

         
      
          
         
         
       

        
      
         
   

 
   
      
     
       
      

     
       
      
     

      
          
         
        


       
        
      

       
        
        
           
        
        
      
       

        
         
         
        
        
        
       
       
     

        
       
          
         
        
    

       
         
       

      
      

ZACZYTZACZYTZACZYTZACZYTZACZYTANE ŒWIETLIKIANE ŒWIETLIKIANE ŒWIETLIKIANE ŒWIETLIKIANE ŒWIETLIKI

        
       
          
        
       

       
         
         
         
       
         
         
      
        
 

       
      
       
      
        
          
       
       


        
        
     

      
    

       
        
         
       
      

      
 

   

Wydawca: GMINA PYSKOWICE.
Redakcja: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, tel.: 32 332-60-66; fax. 32 332-60-02; e-mail: gazetapyskowice.pl

Krzysztof £apucha - redaktor naczelny. Kolegium redakcyjne: I. Paszek, T. Gorczyca, A. Kazubek, W. Ob³¹k, P. Denisiewicz.
Redakcja nie zwraca niezamówionych materia³ów, zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, przeredagowañ i zmiany tytu³ów, nie odpowiada za treœæ reklam, og³oszeñ i listów. Ka¿dy z autorów bierze
odpowiedzialnoœæ za prawdziwoœæ informacji podanych w artyku³ach, informacjach i komunikatach.
Nak³ad 3200 egzemplarzy. Sk³ad i druk: Zak³ad Poligraficzny W. Wiliñski, Gliwice, ul. Chopina 6, tel. 32 231-32-16



99999Styczeñ 2018 Przegl¹d Pyskowicki  nr 1 (255)

  
   
    
  
    
    
   
    
  
   
   
  
    
    
  
     
    
    
      
 
     
    
     
     

          
      
             
          
       
          
        
          
           

DZIA£ALNOŒÆ W CENTRUM WYSTDZIA£ALNOŒÆ W CENTRUM WYSTDZIA£ALNOŒÆ W CENTRUM WYSTDZIA£ALNOŒÆ W CENTRUM WYSTDZIA£ALNOŒÆ W CENTRUM WYSTAAAAAWIENNICZYMWIENNICZYMWIENNICZYMWIENNICZYMWIENNICZYM

    
     
      
     

   
   
    
  
    
    
     
   
    
    
   
     
     
   
   
     
   
  
   
   

      
     
        

 

         
        
       
        
      
       
           
        
          
       
        
        
        
       
             
   



KWALIFIKACJA WOJSKOWA -
NAJLEPSI W WOJEWÓDZTWIE

ROK KSIÊDZA DRA JOHANNESA
CHRZ¥SZCZA W PYSKOWICACH
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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

OP£ATA ZA
GOSPODAROWANIE

ODPADAMI
KOMUNALNYMI

     
      
      
    
      
      
      
  

NIETYPOWA
LEKCJA

WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO

      
     
      
       
       
     
    
    
       
  

      
      
      
     
     
     

    
       
        
     
    
         
    
    


   
  

 Sprzedam mieszkanie
67 m2

tel. 532-361-658tel. 532-361-658tel. 532-361-658tel. 532-361-658tel. 532-361-658
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WSPOMNIENIA Z PYSKOWICKIEJ GALI SPORTU
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T³umaczenia medyczne, prawnicze i inne

Kursy jêzyka angielskiego dla dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych

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

www.angielski.pyskowice.biz

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO


