
Miło nam poinformować, że Łomża zajęła I miejsce w województwie podlaskim w IX
edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal 2021”. Konkurs zorganizowała
Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Celem konkursu „Grunt na medal” było
wyłonienie najlepszego terenu inwestycyjnego w poszczególnych województwach.
Łomża zgłosiła do konkursu działkę miejską przy ul. Ciepłej. 
Nagrodą w konkursie, oprócz tytułu „Grunt na medal” oraz statuetek i dyplomów,
jest preferencyjne wskazanie zwycięskich terenów przez Polską Agencję Inwestycji
i Handlu inwestorom oraz ich promocja na forum międzynarodowym.

Miło nam poinformować, że Miejskie Centrum Przesiadkowo – Komunikacyjne w
Łomży zostało laureatem w konkursie Podlaska Marka Roku 2021 w kategorii
Inwestycja. Podlaska Marka to konkurs organizowany przez Marszałka
Województwa Podlaskiego od 2004 r. W tym roku do konkursu Podlaska Marka
Roku zgłoszonych zostało 177 kandydatów w dziewięciu kategoriach: Produkt
użytkowy, Produkt spożywczy, Inwestycja, Odkrycie, Wydarzenie, Kultura,
Społeczeństwo, Biznes i Projekt 4.0. W tym roku ten zaszczytny tytuł przypadł także
Grupie Ratowniczej Nadzieja, w kategorii Społeczeństwo.
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Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjne w Łomży
Podlaską Marką Roku 2021

http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/18074
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PODLASKA ZŁOTA SETKA PRZEDSIĘBIORSTW

W rankingu zaprezentowano największe i najbardziej dynamiczne firmy z województwa podlaskiego na podstawie wyników
przedsiębiorstw uzyskanych w 2020 roku. Przychody przedsiębiorstwa pierwszego na liście przekraczają 5,6 mld zł, a
ostatniego –  89 mln zł. Organizatorem Rankingu jest Polska Press sp. z o.o.  a Partnerami Merytorycznymi rankingu są firmy:
PwC Polska, Dun & Bradstreet. W tegorocznej XVIII edycji Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw wyróżnionych zostało 10
przedsiębiorstw z Łomży i ziemi łomżyńskiej:
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, Grupa AGROCENTRUM Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia
MULTIPHARME S.A., PH KONRAD, SONAROL Spółka Jawna Najda, Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.,
DANTEX Rafałowski Sp. j., DOMEL Sp. z o.o., TMT Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. 
Serdecznie gratulujemy  laureatom.
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NOWOROCZNE ŚNIADANIE BIZNESOWE

W dniu 13 stycznia 2022 r. planujemy spotkanie noworoczne przedsiębiorców w ramach cyklu śniadania biznesowe.
Spotkanie planowane jest w Hali Kultury na Starym Rynku 6 w Łomży o godz. 9.00
Podczas spotkania przewidujemy podsumowanie roku 2021 r. i plany samorządu na 2022 r.
Spotkanie uprzyjemni świąteczno-noworoczny występ Żakliny i Michała Olchowik.
Swoją obecność można potwierdzić telefonicznie 86 2156852 lub mailowo cop@um.lomza.pl.
Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców.
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CEIDG - zmiany w korzystaniu przez internet

W połowie grudnia 2021 roku zmienił się sposób elektronicznego składania wniosków do CEIDG. Konto użytkownika ceidg.gov.pl
zostało zastąpione przez Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl.
Od 13 grudnia 2021 roku wnioski w CEIDG można składać tylko w e-usługach CEIDG na Biznes.gov.pl. Elektroniczny formularz
CEIDG-1 nie jest już dostępny.
Kolejne zmiany dotyczą korzystania z konta w serwisie ceidg.gov.pl.

http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/18132
http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/18208
http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/18311


Handel hurtowy w listopadzie i nowe
zamówienia w przemyśle

Kwartalny przegląd sytuacji
inwestycyjnej w branżach

Od 13 grudnia 2021 roku nie jest już możliwe zalogowanie się do konta użytkownika ceidg.gov.pl. Funkcje dotychczasowego
konta przejęło Konto Przedsiębiorcy, czyli konto użytkownika w serwisie Biznes.gov.pl, połączone z danymi z CEIDG.
Dostęp do Konta Przedsiębiorcy po rejestracji. Po zalogowaniu się do Konta Przedsiębiorcy znajda się w nim dane przeniesione
z konta na CEIDG, w tym dane firmy, historia wpisu do CEIDG oraz status złożonych wniosków.

Więcej informacji na stronie

#Zmiany 2022

Estoński CIT - zasady obowiązujące od 1 stycznia 2022

podatkowe rozwiązania dla firm planujących rozwój lub ekspansję

skala podatkowa

ulgi dla firm wdrażających innowacje

składka zdrowotna w 2022 r.

podatek liniowy

karta podatkowa

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
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Informacja o sytuacji 
na lokalnym rynku pracy

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec listopada 2021 roku kształtowała się na poziomie 5,4%.
Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 6,4% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 4,3%.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży wyniosła 2401 osób i była mniejsza od liczby
bezrobotnych zarejestrowanych na koniec listopada 2020 roku o 669 osób tj. o 21,8%. To najniższa od maja 1990 roku liczba
bezrobotnych zarejestrowana w urzędzie. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom
bezrobocia również zwiększył się o 41 osób tj. 1,7%.
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Raporty
Krajowej Izby Gospodarczej

http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/18309
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/02162
https://lomza.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy
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Z okazji Nowego 2022 Roku składamy Państwu najlepsze życzenia. 
Niech Nowy Rok przyniesie wiele radości, refleksji wynikającej z minionego okresu
oraz odważnych planów na nadchodzący czas.
Życzymy Państwu dużo zdrowia, wielu sukcesów zawodowych oraz zadowolenia i
satysfakcji z podjętych wyzwań.

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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