
Przypominamy, że w dniu 23 września 2022 roku o godz. 10:00
w Urzędzie Miejskim w Łomży odbędzie się przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości miejskiej, położonej
przy ul. Spokojnej na terenie Podstrefy Łomża SSSE. Cena
wywoławcza działki o powierzchni 1,0426 ha wynosi 1.980.940
zł.  Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 198.094 zł najpóźniej do dnia 20 września 2022r.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz wydaną decyzją o
warunkach zabudowy działka znajduje się na terenie
przewidziano zabudowę produkcyjno-usługową.

Więcej informacji na stronie

Łomżyński Puls Biznesu

SIERPIEŃ 2022

PRZETARG NA NIERUCHOMOŚĆ MIEJSKĄ

Debatowanie na śniadanie - Przedsiębiorca też ma prawa 
Zmiana terminu wydarzenia!

Uprzejmie informujemy, że zmieniona została data śniadania biznesowego. Wydarzenie "Debatowanie na śniadanie -
Przedsiębiorca też ma prawa" przeniesione zostało na dzień 27 października 2022 r. W spotkaniu poświęconemu prawom
przedsiębiorców weźmie udział m.in. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Swoimi doświadczeniami w tym obszarze będą mogli podzielić się przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie biorące udział w debacie i w
spotkaniu podczas ogólnej dyskusji.
Jednocześnie przewidujemy dla chętnych możliwość 5 minutowej autoprezentacji w dowolnej formule podczas spotkania. Osoby
zainteresowane autoprezentacją będą mogły się zgłaszać do Centrum Obsługi Przedsiębiorców (tel. 86 2156852 lub mail:
cop@um.lomza.pl) od początku września 2022 r. Przewidujemy dwie autoprezentacje, ważna będzie kolejność zgłoszeń.
Zaproszenie oraz więcej informacji na temat wydarzenia wkrótce na naszej stronie. Zachęcamy do udziału.

http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/17614


Wkrótce więcej informacji na stronie

STANISŁAW NAJDA _  AGROPRZEDSIĘBIORCĄ RP 2021-2022

Konkurs Agroprzedsiębiorca RP organizowany jest przez Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO i rozgrywany w pięciu
kategoriach: Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP, Zasłużony Promotor Agrobiznesu, Wybitny Agroprzedsiębiorca RP, Wybitny
Promotor Agrobiznesu oraz Agroprzedsiębiorca Wszech Czasów RP. Nagrodami w konkursie są: szable oficerskie, buzdygany i
szyszaki. Laureaci konkursu są swoistymi wizytówkami polskiego agrobiznesu.
Miło nam poinformować, że w 31 edycji konkursu w kategorii Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2021-2022 nagrodzony został
Stanisław Najda, twórca i współwłaściciel firmy SONAROL Sp. j. Najda w Jeziorku.
Serdecznie gratulujemy.
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NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE W ŁOMŻY
Nowoczesny i samodzielny obiekt logistyczny przy ul. Ciepłej w Łomży zamierza w przyszłym roku wybudować Grupa Raben. Za
teren o powierzchni prawie 2,5 ha, zakupiony od Miasta Łomża w przetargu w ubiegłym roku, zapłaciła ponad 3,5 mln zł netto.
Realizacja inwestycji będzie wiązała się z zatrudnieniem nowych pracowników oraz nawiązaniem współpracy z podmiotami
świadczącymi usługi transportowe.
Na zakupionej w Łomży nieruchomości Grupa Raben w 2023 roku planuje budowę obiektu logistycznego z nowoczesną
infrastrukturą, który wyznacza standardy rynkowe efektywności energetycznej i zeroemisyjności dla nieruchomości logistycznych.
Będzie on gotowy do świadczenia kompleksowych usług logistycznych w temperaturze kontrolowanej (od 0°C do +6°C) tj.
dystrybucji, magazynowania, usług dodatkowych takich jak konfekcjonowanie czy ekstraserwis (np. tworzenie zestawów
promocyjnych).
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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.

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.

http://biznes.um.lomza.pl/sniadanie-biznesowe
http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/18758
http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/18775
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


Zachęcamy 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

OSŁONA ENERGETYCZNA  DLA MŚP

W dniu 26 sierpnia 2022 Rzecznik MŚP Adam Abramowicz zaapelował do Premiera o wprowadzenie do rządowego projektu
ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw o wprowadzenie 
na etapie prac sejmowych poprawki oraz objęcie sektora MŚP ochroną przed wzrostem cen energii w formie dopłat wzorem Grecji
albo zamrożenie do końca 2023 r. cen na poziomie tych obowiązujących w pierwszym półroczu 2022 r..
Apel dostępny jest na stronie Rzecznika MŚP poniżej.
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WAŻNE INFORMACJE W GOSPODARCE LIPIEC - SIERPIEŃ 2022

Zbiór najważniejszych informacji gospodarczo-ekonomicznych z okresu wakacyjnego przygotowała Francusko Polska Izba
Gospodarcza.
Z raportem można zapoznać się na stronie poniżej
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Wpływ wojny na koniunkturę _ Wyniki ankiety GUS

Główny Urząd Statystyczny wraz z sierpniowym komunikatem o koniunkturze w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie,
handlu i usługach opublikował wyniki ankiety na temat wpływu wojny na Ukrainie na działalność polskich firm.
Przedsiębiorcy odpowiadali na pytania dotyczące obecnych i przewidywanych konsekwencji wojny dla firm a także jej wpływu na
zatrudnianie pracowników z Ukrainy.
Wyniki zaprezentowano w podziale na następujące branże: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy, handel
detaliczny, transport i gospodarkę magazynową oraz zakwaterowanie i gastronomię. Poniżej wyniki ankiety.
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Zatory płatnicze  _ zmiany w ustawie

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych funkcjonuje od 2013 r. Wiąże się ona z
szeregiem obowiązków dla przedsiębiorców, które mają na celu zminimalizowanie opóźnień w płatnościach za transakcje
handlowe oraz zapobieżenie sytuacjom wykorzystywania przewagi negocjacyjnej i stosowania długich terminów płatności wobec
małych i średnich przedsiębiorców. Istotnym elementem ustawy jest obowiązek sprawozdawczy - o stosowanych w poprzednim
roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

https://rzecznikmsp.gov.pl/konieczna-jest-oslona-energetyczna-dla-msp-apel-rzecznika-przedsiebiorcow-do-premiera/
https://www.ccifp.pl/komunikacja/aktualnosci-ccifp/n/news/cykl-informacji-wazne-w-gospodarce-lipiec-sierpien-2022.html
https://kig.pl/wplyw-wojny-w-ukrainie-na-dzialalnosc-polskich-firm-wyniki-ankiety-gus/


Proponowane zmiany dotyczą uproszczenia, doprecyzowania i uregulowania obowiązku sprawozdawczego oraz poprawy
efektywności postępowania.
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Informacja o sytuacji
na lokalnym rynku pracy

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec lipca 2022 roku kształtowała się na poziomie 5,0%. Dla
miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 6,2% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 3,7%.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu miesiąca lipca 2022 roku wyniosła 2.261
osób i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lipca 2021 roku o 393 osób tj. o 14,8%. To najniższa od
kwietnia 1990 roku liczba bezrobotnych zarejestrowana w urzędzie. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca
poprzedniego poziom bezrobocia zwiększył się o 39 osób  tj. 1,8%.
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Raporty
Krajowej Izby Gospodarczej

Dzień po dniu
gospodarczy tygodnik z przymrużeniem oka

Na stronie

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://mojafirma.infor.pl/wiadomosci/5551969,Zatory-platnicze-ustawa.html
https://lomza.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy
https://kig.pl/dzien-po-dniu-gospodarczy-tygodnik-z-przymruzeniem-oka-34/

