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Przetargi na NIERUCHOMOŚCI MIEJSKIE
W I połowie lipca 2021 r. zostanie ogłoszony przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ciepłej.
Prezydent Miasta Łomża podał do publicznej wiadomości, że
przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu, prawo własności
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej
na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Działka o powierzchni 2,4776 ha z dostępem do ul. Ciepłej
jest w pełni uzbrojona. Nieruchomość położona jest na terenie
objętym MPZP przeznaczającym teren na zabudowę
produkcyjno-usługowej oznaczony symbolem 2PU.
Cena wywoławcza wynosi 3.530.000 zł.
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Ważne inwestycje miejskie
zakończone
Filharmonia kameralna

Hala Kultury

Uroczystym koncertem łomżyńskich filharmoników otwarta
została sala koncertowa Filharmonii Kameralnej im. Witolda

Oficjalne otwarcie Hali Kultury odbyło się podczas obchodów
Dni Łomży na uroczystej sesji. Przebudowa powstałej w latach

Lutosławskiego w Łomży. Budynek Filharmonii Kameralnej
przeszedł całkowitą przebudowę. Wymieniono wszystkie

20. XX wieku Hali Targowej była realizowana z dotacji
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na ten cel

instalacje wewnętrzne i część zewnętrznych, pogłębiono salę
widowiskową. W części administracyjnej znajduje się sala prób
i pomieszczenia socjalne. Obiekt wyposażony jest w

Miasto Łomża otrzymało prawie 10 mln zł, a cała wartość
zadania wyniosła ponad 18 mln zł. Na parterze nowoczesnego
obiektu znajduje się sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem,

garderoby dla solistów, szatnie i toalety dla publiczności,
cztery kabiny do tłumaczeń symultanicznych oraz

punkt informacji turystycznej oraz miejsce na klubokawiarnię.
W podziemiach jest sala interdyscyplinarna, na której swoje

pomieszczenia reżysera dźwięku. Na sali koncertowej
zamontowano
najnowocześniejszy
sprzęt
technologii
scenicznej. W koncertach może uczestniczyć 404 widzów.

pasje mogą rozwijać artyści. Na piętrze zlokalizowano sale
spotkań z przestrzenią wystawienniczą, hol na wystawy z
komunikacją, a także antresole. Oferta kulturalno –

Przebudowa i rozbudowa Filharmonii Kameralnej kosztowała
niemal 22 mln zł i była w około 25 proc. współfinansowana ze

edukacyjna Hali Kultury skierowana jest do zróżnicowanej
grupy odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, osób

środków finansowych
Narodowego.

niepełnosprawnych.

Ministra

Kultury

i

Dziedzictwa

Więcej informacji na stronie

Więcej informacji na stronie

PLAN POSTĘPOWAŃ NA UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2021
W I półroczu 2021 r. zaktualizowany został plan postępowań na udzielenie zamówień publicznych przez Miasto Łomża w 2021 r.
Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się.
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REKORDOWE FUNDUSZE Z UE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
Prawie 1,7 mld euro może otrzymać województwo podlaskie w latach 2021-2027 w ramach programu regionalnego i programu
dla Polski Wschodniej. Budżet nowego programu jest o 38 mln euro większy niż programu realizowanego w latach 2014 -2020.
Tym samym Podlaskie jest na drugim miejscu wśród województw pod względem wzrostu wartości w porównaniu z poprzednim
programem.

Obszary, które będą mogły liczyć na wsparcie w nowym programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 to m. in.
działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, rozwój konkurencyjności MŚP, efektywność energetyczna, gospodarka
niskoemisyjna, usługi cyfrowe, ochrona różnorodności biologicznej, dziedzictwo kulturowe, edukacja, rewitalizacja, aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych, aktywizacja społeczna i zawodowa osób biernych zawodowo.
Podlaskie dodatkowo skorzysta ze środków programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. W ramach nowego
programu dla Polski Wschodniej, Podlaskie ma otrzymać 418 mln euro, czyli o 18 mln euro więcej niż w latach 2014-2020.
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Wniosek o pozwolenie na budowę
przez internet - już od lipca 2021
Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektonicznobudowlanym będzie można od 1 lipca składać online w serwisie e-budownictwo. Na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl znajdą
się też inne formularze, w tym wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego. W sumie online będzie
można złożyć już 23 formularze w tym także wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o wydanie
pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego czy też wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu
zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego.
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POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE
Celem projektu Polskie Mosty Technologiczne realizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlujest wsparcie promocji
oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poprzez zaoferowanie wysokiej jakości usług doradczo-szkoleniowych, w
tym wypracowanie strategii ekspansji na wybrany rynek. W ramach projektu można uzyskać 180.000 zł (pomoc de minimis).
Projekt realizowany jest w latach 2018-2023.
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Webinary PAIH
Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza przedsiębiorców do udziału w bezpłatnych webinarach. W najbliższych dniach
planowane są:
Bezpieczny handel z Rosją: o czym warto pamiętać i jak skutecznie odzyskać należności - 2 lipca 2021 r.
Zarządzanie ciągłością produkcji w kryzysie. Procedury prawne na przykładzie branży odzieżowej - 6 lipca 2021r.
Prowadzenie działalności gospodarczej w Rumunii – aspekty prawno podatkowe, wsparcie rządowe, strefy ekonomiczne - 7
lipca 2021 r.
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PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
Od 1 lipca 2021 roku w polskim systemie prawnym pojawi się nowa (trzecia) spółka kapitałowa – prosta spółka akcyjna (PSA).
Pierwotnie ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw jej
wprowadzenie przewidywała na dzień 1 marca 2021 roku. Termin ten został jednak przesunięty z uwagi na przedłużające się
prace nad nową platformą eKRS, przez którą będzie można rejestrować nowy rodzaj spółki. Spółka ta może być utworzona
przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Istotną korzyścią jest proste i mało kosztowne założenie
spółki, a mianowicie za pomocną rejestracji on line. Minimalny kapitał zakładowy w przypadku PSA wynosić będzie 1 złotych.
Akcje PSA będą mogły być obciążane oraz zbywane w dotychczas niedopuszczalnej formie dokumentowej, która zastrzeżona
będzie pod rygorem nieważności. Udogodnieniem dla założycieli PSA jest możliwość wyboru pomiędzy dualistycznym systemem
organów w spółce (zarząd i rada nadzorcza) a systemem monistycznym (rada dyrektorów).
Przepisy przewidują procedurę likwidacji PSA podobną do likwidacji spółki akcyjnej.
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Informacja o sytuacji
na lokalnym rynku pracy
Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec maja 2021 roku kształtowała się na poziomie 6,5%. Dla
miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 7,6% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 5,2%.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży wyniosła 2. 936 osoby (w tym 1.549 kobiet) i
była mniejsza od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec maja 2020 roku o 382 osób (liczba kobiet zmniejszyła się o
244 osoby) tj. o 11,5%. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia również
zmniejszył się o 126 osób tj. 4,1%
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Raporty
Krajowej Izby Gospodarczej
Wyniki przemysłu w maju 2021

Wyniki budownictwa w maju 2021
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DZIEŃ PO DNIU
gospodarczy tygodnik z przymrużeniem oka
Tygodnik „Dzień po dniu” to cykl, w którym Krajowa Izba Gospodarcza przedstawia najważniejsze wydarzenia mijającego
tygodnia. W wydaniu z 25 czerwca 2021 r. znalazły się informacje o hybrydowym modelu pracy czy terminach ważności
produktów spożywczych. Zestawienie nie jest obiektywne.
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DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY
W dniu 21 czerwca obchodzony był w Polsce Dzień Przedsiębiorcy. Święto ustanowił Sejm RP w 2016 roku z inicjatywy Krajowej
Izby Gospodarczej. Jak informuje resort rozwoju, w Polsce według danych z rejestru CEIDG zarejestrowanych jest 2 mln 574
tys. aktywnych firm i jest to najwyższy wynik z ostatnich trzech lat.
Z okazji święta składamy Państwu najlepsze życzenia.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do współpracy przy redagowaniu newslettera.
Prosimy o zgłaszanie pomysłów, tematów, które Państwa interesują, sugestii.
Kontakt: Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek
14, 18-400 Łomża pokoje 109 i 117, email: cop@um.lomza.pl, tel. 86 2156852,
website: http://biznes.um.lomza.pl/.
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Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża pokój 109,117
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