
W trzynastej edycji corocznego raportu „Gmina na 5!” Miasto
Łomża otrzymało specjalne wyróżnienie „Złota Gmina na 5!”.
Głównym celem zestawienia, stanowiącym podstawę badania,
była ocena jakości obsługi potencjalnych inwestorów oraz
przedsiębiorców przez urzędy jednostek samorządu
terytorialnego na poziomie lokalnym. Badanie przeprowadził
Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie wyróżniając 13 najlepszych samorządów.
Specjalne wyróżnienie „Złota Gmina na 5!” oprócz Łomży
uzyskały Człuchów, Sosnowiec,  Kraków , Rydułtowy, Dzielnice
Warszawy Ochota i Żoliborz, Siemianowice Śląskie, Łódź,
Poniatowa, Gliwice, Ostrów Świętokrzyski.

Łomżyński Puls Biznesu

CZERWIEC 2022

W dniu 21 czerwca 2022 r. obchodzony jest Dzień Przedsiębiorcy. To święto wszystkich
firm w Polsce.
Z tej okazji chcielibyśmy przede wszystkim podziękować za Państwa pracę i wkład na rzecz
rozwoju naszego miasta.
Życzymy również pozytywnych zmian, nowych szans i ciągłego rozwoju. Niech Państwa
praca będzie pasją i daje nieustającą energię do działania. Dołączamy życzenia zdrowia,
spełnienia marzeń, satysfakcji zawodowej i osobistej, a także sukcesów finansowych.

Pracownicy Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży

ŁOMŻA ponownie ZŁOTĄ GMINĄ na 5!



Więcej informacji na stronie

O finansowaniu biznesu
na śniadaniu biznesowym

Śniadanie biznesowe poświęcone finansowaniu biznesu odbyło się w czwartkowy poranek w Hali Kultury na Starym Rynku w
Łomży. Jego gościem specjalnym, był prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariusz Budrowski. Uczestniczyła w
nim także delegacja przedsiębiorców i przedstawicieli władz z Nowogrodu Wołyńskiego (Ukraina).
Około 50 przedsiębiorców wzięło udział w spotkaniu, podczas którego można się było dowiedzieć o realizowanych i
planowanych działaniach miasta, możliwościach finansowania biznesu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz
spotkać przedstawicieli ukraińskiego biznesu.
Na stronie do pobrania jest prezentacja PARP przedstawiona na spotkaniu.

Więcej informacji na stronie

DELEGACJA Z NOWOGRODU WOŁYŃSKIEGO W ŁOMŻY

Tuż po "śniadaniu biznesowym" w dniu 23 czerwca 2022 r. delegacja z Nowogrodu Wołyńskiego spotkała się w Ratuszu z
zastępcą prezydenta Łomży Andrzejem Stypułkowskim. Łomżę odwiedziło dwóch zastępców mera – Iryna Hudz i Vitalii Yakubov
oraz przedsiębiorcy Oleksandr Yushchenko (dyrektor generalny fabryki mebli "MIRT" i przedstawiciel Rady Obwodowej
Żytomierza) i Olena Stretovych (dyrektor generalny firmy "Mleko ekologiczne").
Po spotkaniu delegacja odwiedziła Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Piątnicy oraz Center Mebel Sp. z o.o. Sp. k.  Na
każdym ze spotkań tematem przewodnim było poszukiwanie możliwości współpracy.
Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy z firmami z obwodu żytomierskiego zachęcamy do
kontaktu z Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży tel. 86 2156852 mail:cop@um.lomza.pl

Więcej informacji na stronie

Działka przy ul. Spokojnej
przeznaczona do sprzedaży

W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na nieruchomość przy ul. Spokojnej. Działka nr 23166/4 o powierzchni
1,0426 ha położona przy ul. Spokojnej na terenie Podstrefy Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wyceniona
została na 1.980.940,00 zł. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy na terenie działki przewidziana jest zabudowa
produkcyjno - usługowa, której przedmiotem jest budowa budynków produkcyjno –usługowych, magazynowo – składowych i
biurowo –administracyjnych wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej, Działka jest w pełni uzbrojona. Media dostępne są w
pasie drogowym ul. Spokojnej.

Wkrótce więcej informacji na stronie

http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/18581
http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/18613
http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/18667
http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1556


Łomżyńska Komunikacja Rowerowa  -  ŁoKeR startuje w lipcu 

W lipcu startujemy z projektem, który dotychczas był realizowany we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, czyli ŁoKeRem.
Montaż stacji oraz zakup 100 rowerów tradycyjnych i 30 elektrycznych zrealizowany został w ramach projektu Zrównoważona
mobilność miejska w Łomży z funduszy UE (RPO WP).
W ramach projektu zrealizowano:

Zakup 130 rowerów (w tym 30 elektrycznych) oraz stacje rowerowe

Zakup 8 autobusów elektrycznych

Wykonanie 11 wiat przystankowych

Projekt zakończony zostanie 30.06.2023. Jego działanie przedłużone zostanie o kolejne 5 lat w ramach trwałości projektu.

Więcej informacji na stronie

Postępowania przetargowe ogłoszone przez miasto

Trwają postępowania na wybór wykonawcy do zadań realizowanych przez miasto Łomża.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się i wzięcia udziału.

Więcej informacji na stronie

ŁOMŻYŃSKI PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
Jesienią rozpoczniemy prace nad nowym programem rozwoju przedsiębiorczości w mieście Łomża. Program przygotowujemy
dla Państwa więc ważny jest Państwa głos, sugestie, propozycje  co do kształtu i zawartości tego dokumentu.
Zachęcamy Państwa do zaangażowania się w pracę nad programem. Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania się do
Centrum obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży, pokoje 109 i 117, tel. 86 2156852, mail: cop@um.lomza.pl

POLSKI ŁAD 2.0 już od lipca 
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw,
tzw. „Polski Ład 2.0” została podpisana przez Prezydenta w dniu 13 czerwca 2022 r., natomiast 15 czerwca 2022 r.
opublikowano ustawę w Dzienniku Ustaw (poz. 1265). Najważniejsze zmiany, z których większość wchodzi w życie z dniem 1
lipca 2022 r.:

Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 17 proc. do 12 proc.

Likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej, z tym jednak zastrzeżeniem że podatnicy będą mogli rozliczyć podatek za 2022 r.
na wcześniejszych zasadach tj. przy uwzględnieniu ulgi dla klasy średniej, jeżeli będzie to dla nich korzystniejsze.
Możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie do przychodów
ewidencjonowanych i karcie podatkowej. 

http://www.lomza.pl/index.php?wiad=11455
https://platformazakupowa.pl/all?page=1&limit=30&query=%C5%81om%C5%BCa&searchIn=1,2,7,3,4,6&proceedingType=all&globalMode=all&negotiationStatus=128&year=twelve_months


Wyniki przemysłu w maju
z 15% wzrostem w porównaniu z 2021

Na stronie

Wyniki budownictwa w maju
Produkcja o 14,2% wyższa niż w kwietniu

Na stronie

Możliwość ponownego wyboru sposobu rozliczenia przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej – wg skali
podatkowej – przez osoby, które wybrały opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%), zryczałtowanym podatkiem
dochodowym od niektórych przychodów.
Wprowadzenie szeregu preferencji prorodzinnych, np rozliczenie rodziców samotnie wychowujących dzieci,

Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-
36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38). Zeznania te będą składane w terminie od 15 lutego do 30
kwietnia.
Ulgę na zabytki wyłącznie na renowację, konserwację i remonty, możliwość skorzystania z ulgi po zatwierdzeniu remontu
przez konserwatora zabytków.

Więcej informacji na stronie

Informacja o sytuacji 
na lokalnym rynku pracy

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec maja 2022 roku kształtowała się na poziomie 5,3%. Dla
miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 6,2% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 4,2%. 
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży na koniec maja 2022 roku wyniosła 2.293
osoby  i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec maja 2021 roku o 693 osób. To najniższa od kwietnia
1990 roku liczba bezrobotnych zarejestrowana w urzędzie. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego
poziom bezrobocia zmniejszył się o 133 osoby tj. 5,5%.

Więcej informacji na stronie

Raporty
Krajowej Izby Gospodarczej

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/.

https://kig.pl/wyniki-przemyslu-w-maju-2022-ze-wzrostem-o-15-w-porownaniu-z-2021/
https://kig.pl/wyniki-budownictwa-w-maju-2022-produkcja-budowlano-montazowa-o-142-wyzsza-niz-w-kwietniu/
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/rozliczenia/5524568,Polski-Lad-20-zmiany-podatkowe-od-1-lipca-2022-r-Stawki-skala-podatkowa-ulgi-skladka-zdrowotna-i-inne-nowosci.html
https://lomza.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy
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