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Protokół 9/VIII/2020
posiedzenia Komisji Budżetowo-Ekonomicznej
z dnia 16 czerwca 2020 roku.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Budżetowo - Ekonomicznej Pan
Bartosz Margul. W obradach Komisji w dniu 16 czerwca 2020 roku uczestniczyło 6 radnych.
Listy radnych obecnych na posiedzeniach stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone.
Porządek posiedzenia został przyjęty
Porządek posiedzenia
1) Przedstawienie sytuacji finansowej Targów Lublin S.A. w 2019 roku.
2) Omówienie bieżącej sytuacji w Targach Lublin S.A. w związku z epidemią Covid-19.
Komisja zapoznała się z sytuacją finansową w 2019 roku oraz omówiła bieżącą sytuację
finansową w Targach Lublin S.A w związku z epidemią Covid - 19.
Odpowiedzi na pytania radnych dotyczących sytuacji finansowej w Targach Lublin S.A.:
Pana Piotra Bresia, Pana Bartosza Margula, Pana Zdzisława Drozda, Pani Jadwigi Mach,
Pana Piotra Popiela, Pana Dariusza Sadowskiego udzielił Pan Robert Głowacki - Prezes
Zarządu oraz Pani Joanna Pawłowska - Dyrektor Finansowy. Pan Prezes przedstawił Targi
Lublin jako jeden z najważniejszych ośrodków targowych w Polsce z zapleczem ponad 12
tys. wewnętrznej powierzchni wystawienniczej, profesjonalnym zespołem i ponad 20-letnim
doświadczeniem, gdzie organizowane jest około 60 wydarzeń rokrocznie i co roku odwiedza
ponad 200 tys. zwiedzających, a wystawia się 2500 firm. Natomiast branżowe wydarzenia
targowe obejmują tematykę budowlaną, motoryzacyjną, rolniczą, energetyczną, ochronę
granic i wiele innych. Odbywa się również wiele eventów o charakterze edukacyjnym,
kulturalnym i rozrywkowym.
Pan Prezes wyjaśnił, że atutem jest doskonała lokalizacja, ponieważ Targi Lublin S.A.
usytuowane są przy ulicy Dworcowej, w pobliżu centrum miasta, gdzie tuż obok znajduje się
Dworzec Główny PKP w Lublinie oraz przyszły dworzec metropolitarny. Obiekt doskonale
nadaje się do organizacji targów, ale także kongresów, konferencji, szkoleń oraz imprez

okolicznościowych, takich jak: bankiety, koncerty, występy artystyczne. Dysponują również:
krytą powierzchnią wystawienniczą: 7,2 tys.m2 + 2,8 tys.m2 oraz dwoma salami
konferencyjnymi na 150 osób każda, pokaźnym holem, który pomieści do 500 osób
zewnętrznym placem wystawienniczym: 5 tys.m2, 600 miejscami parkingowymi. Pani
Dyrektor wyjaśniła, że przez lata funkcja targów znacząco ewoluowała, kiedyś podstawowym
celem udziału w wydarzeniach wystawienniczych była sprzedaż, natomiast dziś targi są
miejscem

prezentacji

innowacji

produktowych,

zapoznawania

się

z

nowoczesnymi

technologiami, a także tworzą możliwości przetestowania prezentowanych rozwiązań w
praktyce. Ważne jest, aby oferta wydarzeń organizowanych w Targach Lublin odpowiadała
potrzebom przedsiębiorców z miasta i regionu, a ich rezultaty wpływały na lokalny rozwój
gospodarczy. To w połączeniu z biznesowym ruchem turystycznym, generowanym przez
wydarzenia targowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym sprawia, że targi w obecnych
czasach pełnią funkcję miastotwórczą i tworzą wizerunek Lublina poprzez organizację
prestiżowych wydarzeń takich jak kongresy, uroczyste gale czy konferencje. Te wszystkie
działania tworzą wartość dodaną dla miasta poprzez aktywizację mieszkańców oraz
pobudzenie sektora usług. Natomiast w chwili obecnej trzon firmy jest zachowany, nie są
planowane żadne zwolnienia a obecnie firma przygotowuje się do jesieni. Natomiast jeśli z
jakiś przyczyn targi nie będą mogły się odbyć w jesieni lub będą ograniczone, jest
przewidziany alternatywny plan pomocy ze strony Poznania, ale też jest plan, który jest
związany z Dworcem Metropolitarnym. W związku z brakiem dalszych pytań posiedzenie
Komisji zakończyło się.
Posiedzenie trwało od godz.14.00 do godz 17.00
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