
Więcej informacji na stronie

W dniu 12 maja 2022 r. odbyła się IV gala konkursu gospodarczego Łomżyńskie
Anioły Biznesu 2021. Poniżej lista laureatów w poszczególnych kategoriach:

Firma Roku - Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o.

Inwestor Roku - GREENVIT Sp. z o.o.

Firma "z sercem" - Ubojnia Zwierząt Robert Rytel

Kobieta Sukcesu - Elżbieta Olejniczak Dyrektor PUP, 
Elżbieta Parzych - Skarbnik miasta Łomża
Pracodawca Jutra - HEXA Bank Spółdzielczy w Piątnicy

Ambasador Ziemi Łomżyńskiej - Teatr Lalki i Aktora w Łomży

Łomżyński Puls Biznesu

MAJ 2022

IV Gala konkursu gospodarczego  Łomżyńskie Anioły Biznesu

Serdecznie gratulujemy nominowanym i laureatom.

Spotkanie z Prezesem PARP
podczas śniadania biznesowego w czerwcu

W dniu 23 czerwca 2022 r. planowane jest spotkanie biznesowe z prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
Dariuszem Budrowskim. Podczas spotkania poruszone zostaną aspekty i możliwości współpracy łomżyńskich przedsiębiorców z
PARP oraz indywidualne spotkania z prezesem Agencji.
Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkanie. Wkrótce więcej informacji na naszej stronie.
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http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/18548
http://biznes.um.lomza.pl/sniadanie-biznesowe


Informujemy, że nieruchomość stanowiąca własność Miasta
Łomża na Prawach Powiatu, położona na terenie Podstrefy
Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej została
przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu.
Działka nr 23166/4 o powierzchni 1,0426 ha położona przy ul.
Spokojnej 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.

Działka przy ul. Spokojnej
przeznaczona do sprzedaży
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Fundusze Norweskie  -  realizacja projektu w Łomży

Trwa realizacja projektu pn. "Łomża – Miasto, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ" finansowanego ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Całkowita wartość całego przedsięwzięcia wynosi 15,3 mln zł. Projekt będzie
realizowany do 30 kwietnia 2024 roku.
Głównymi działaniami w ramach projektu są: budowa odcinka bulwarów nad rzeką Narew, obejmująca zagospodarowanie plaży
miejskiej, przygotowanie dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju miasta oraz dokumentacji na kolejne inwestycje
miejskie, uwzględniających rozwiązania poprawiające stan środowiska, promocja gospodarcza miasta, polityka szkolnictwa
zawodowego, polityka senioralna, wdrażanie standardów dostępności, wspieranie i rozwój usług z zakresu kultury, rekreacji i
turystyki, usprawnienie i podniesienie standardów działania Urzędu Miejskiego.
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Postępowania przetargowe ogłoszone przez miasto

Trwają postępowania na wybór wykonawcy do zadań realizowanych przez miasto Łomża.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się i wzięcia udziału.
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1,5 mld zł w ramach  rządowego funduszu Polski Ład

http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1556
http://www.lomza.pl/index.php?wiad=11575
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


Dzięki środkom z funduszu w województwie podlaskim zrealizowanych zostanie 238 inwestycji za niemal 1,5 mld zł.
Z tej puli 65 mln zł otrzymał Samorząd Województwa Podlaskiego na inwestycje drogowe.
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych
realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne
udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Druga edycja naboru wniosków rozpoczęła się 28 grudnia i trwała do 15 lutego
2022 r.
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POLSKI ŁAD 2.0 już od lipca 
W dniu 12 maja br. Sejm RP przyjął ustawę Polski Ład 2.0 – #Niskie podatki. Zgodnie z zapowiedziami kolejne odsłona
NOWEGO ŁADU wejdzie w życie od 1 lipca 2022 r. W bardzo wielkim skrócie Polski Ład 2.0 przewiduje:

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. 
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.
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Forum Biznesowe podczas Szczytu Trójmorza

W dniach 20-21 czerwca 2022 r. w Rydze odbędzie się międzynarodowe Forum Biznesowym z okazji Szczytu Trójmorza w
Rydze / Łotwa w dniach 20-21 czerwca 2022 r. Wydarzenie jest znaczącym wydarzeniem politycznym i biznesowym. W forum
oprócz przywódców 12 krajów zlokalizowanych pomiędzy morzem Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim udział biorą przedstawiciele
kręgów biznesowych i przedsiębiorcy z tych krajów. Forum stanowi doskonałą platformę dla podmiotów zainteresowanych
pogłębianiem współpracy lub znalezieniem partnerów biznesowych z następujących krajów: Estonia, Łotwa, Litwa, Polska,
Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Austria, Chorwacja, Rumunia czy Bułgaria.
W razie zainteresowania większej ilości uczestników, Krajowa Izba Gospodarcza gotowa jest zorganizować kolektywny udział
polskich przedsiębiorców w tym wydarzeniu. Pakiet uczestnika zawierać będzie między innymi propozycję przelotów oraz
zakwaterowania na czas wydarzenia. Organizatorzy - Krajowa Izba Gospodarcza oraz Łotewska Izby Handlowo-Przemysłowa -
zapraszają do zgłaszania zainteresowania poprzez formularz.
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https://wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/inne/polski-lad-niemal-15-mld-zl-dla-podlaskiego-w-drugim-rozdaniu.html
https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/
https://formularze.kig.pl/pl/2022-05-20-latvia/?utm_source=freshmail&utm_medium=email&utm_campaign=1_kampania_piatkowa_z_dnia_27.05.2022
https://3seas.eu/?utm_source=freshmail&utm_medium=email&utm_campaign=1_kampania_piatkowa_z_dnia_27.05.2022


Comiesięczny przegląd
sytuacji w branżach

Na stronie

Comiesięczny przegląd
sytuacji w województwach

Na stronie

Informacja o sytuacji 
na lokalnym rynku pracy

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec kwietnia 2022 roku kształtowała się na poziomie 5,5%. Dla
miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 6,8% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 3,9%.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży na koniec kwietnia 2022 roku wyniosła 2.426
osób  i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec kwietnia 2021 roku o 636 osób. To najniższa od 1990
roku liczba bezrobotnych zarejestrowana w urzędzie na koniec kwietnia. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca
poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 93 osoby tj. 3,7%.
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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/.
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https://kig.pl/comiesieczny-przeglad-sytuacji-gospodarczej-w-branzach-13/
https://kig.pl/comiesieczny-przeglad-sytuacji-gospodarczej-w-wojewodztwach-11/
https://lomza.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy

