
 

 

 I n f o r m a c y j n y  M i a s t a  i  G m i n y  

DZIAŁOSZYN  

Biuletyn 

  Rok 2020 jest rokiem szczego lnie trudnym 
w związku z trwającą pandemią SARS-CoV-2 na terenie 
naszego kraju. Miasto i Gmina Działoszyn jednak nie zwal-
nia tempa i w dalszym ciągu realizuje wczes niej zaplano-
wane inwestycje oraz powierzone zadania. W biuletynie 
informacyjnym Miasta i Gminy Działoszyn na 2020 rok 
pragnę Pan stwu przybliz yc  zadania wykonane zaro wno 
przez urząd, jak i jednostki podległe. 
  

 Budz et Miasta i Gminy Działoszyn w roku biez ącym 
po stronie wydatko w kształtował się na poziomie  
ok. 66 miliono w złotych. Natomiast zadłuz enie na koniec 
roku 2020 wyniesie 15.483.045,63 zł. Koszt inwestycji zre-
alizowanych i planowanych do kon ca biez ącego roku przez 
Miasto i Gminę Działoszyn to ok. 6 miliono w złotych.  
Wykonalis my wiele dro g i chodniko w. Przygotowalis my 
nowe projekty do realizacji, kto re w przyszłos ci będą słu-
z yły mieszkan com naszej gminy. Ws ro d projekto w plano-
wanych do wykonania znalazł się m.in. projekt na przebu-
dowę targowiska gminnego, projekt na budowę krytej 
pływalni w Działoszynie czy projekt na modernizację  
i rozbudowę miejskiej oczyszczalni s cieko w w Działoszy-
nie. W biuletynie znajdziecie Pan stwo ro wniez  informacje 
na temat realizowanego przez Miasto i Gminę Działoszyn 
projektu turystycznego. 
  

 Dziękuję za mobilizację i przestrzeganie okres lonych 
wymogo w sanitarnych w tym cięz kim dla nas czasie.  
Miasto i Gmina Działoszyn ro wniez  stanęło do walki z ko-
ronawirusem, dlatego pragnę podzielic  się z Pan stwem 
informacjami na temat działan  podjętych przez nasz sa-
morząd w związku z epidemią SARS-CoV-2. W biez ącym 
roku wsparlis my wiele jednostek s rodkami ochrony oso-
bistej. Dokonalis my zakupu respiratora stacjonarnego 
R860 w wersji Basic firmy GE Healthcare oraz monitora 
funkcji z yciowych CVSM 67NXEP-2 wraz z akcesoriami 
dla SP ZOZ w Wieluniu. Na ten cel wykorzystalis my s rodki 
zaoszczędzone w związku z rezygnacją z tegorocznej im-
prezy masowej pn. Dni Miasta i Gminy Działoszyn. Nasza 
inicjatywa była pierwszą w wojewo dztwie i dzis  wiem, z e 
była to słuszna decyzja. 
  

 Ponadto warto ro wniez  podkres lic , iz  działoszyn ski 
magistrat oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Miasta  
i Gminy Działoszyn wsparli dotychczas SP ZOZ w Pajęcz-
nie, SP ZOZ w Wieluniu, Pogotowie Ratunkowe Oddział  
w Działoszynie, Komisariat Policji w Działoszynie,  

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie, Lokalną Grupę Dzia-
łania Kraina Wielkiego Łuku Warty oraz placo wki os wia-
towe, przekazując im: maseczki wielokrotnego i jedno-
krotnego uz ytku, płyny do dezynfekcji dłoni i pomiesz-
czen , kombinezony ochronne, przyłbice, okulary, ręka-
wiczki jednokrotnego uz ytku. Dokonalis my ro wniez  zaku-
pu maseczek wielokrotnego uz ytku dla mieszkan co w na-
szej gminy oraz ozonatoro w dla placo wek os wiatowych. 
  

 Gorąco zachęcam Pan stwa do s ledzenia naszej ofi-
cjalnej strony internetowej www.dzialoszyn.pl oraz profi-
lu Urząd Miasta i Gminy Działoszyn na portalu społeczno-
s ciowym www.facebook.pl, gdzie na biez ąco informujemy 
o działaniach podejmowanych przez samorząd. 
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 Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Działoszyn!  


