
 
 
 
Předłoha čo. ZP  25/2018 
za 5. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
dnja 27.04.2018 w Serbskim domje w Budyšinje 
 
Zapodaćel předłohi:    prezidij zwjazkoweho předsydstwa 
 
Awtor předłohi:    Werner Sroka 
 
Nastupa (předmjet wuradźowanja): zwołanje 19. hłowneje zhromadźizny  
      Domowiny 
 
Slěd wobjednanja předmjeta předłohi: 
 
gremij resp. organ Domowiny datum  wuslědk wuradźowanja resp. doporučenje 
prezidij ZP 21.03.2018 doporučenje ke schwalenju 
 
Namjet za wobzamknjenje: 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 
1.  Zwjazkowe předsydstwo zwoła 19. hłownu zhromadźiznu Domowiny na sobotu, 
 dnja 30. měrca 2019, w 09.00 hodź. do Wjacezaměroweje hale „Jednota“ w 
 Chrósćicach. 
 
2.  19. hłowna zhromadźizna Domowiny změje slědowace hłowne nadawki: 
      - bilancować prěnju połojcu wólbneje doby 2017-2021; 
      - wotličić zwoprawdźenje dźěłowych směrnicow Domowiny a schwalić za  
          dobu 2019-2021 předźěłane dźěłowe směrnicy; 
      - změnic wustawki Domowiny we wubranych dypkach. 
 
3.  Prezidij dóstanje nadawk, z pomocu zarjada Domowiny trěbne wobsahowe a  
            organizatoriske přihoty hłowneje zhromadźizny koordinować. 
 
4. Župy a specifiske sobustawske towarstwa Domowiny su namołwjene, namjety  
 k wobjednanju dalšich prašenjow hač do kónca lěta 2018 zwjazkowemu  
 předsydstwu předpołožić. 
 
 
datum:   21.03.2018    ………………………………. 
      podpismo zapodaćela 
 
Financne wuskutki wobzamknjenja:   Zarjad ma k tomu kóštowy a fiancěrowanski plan   
      předpołožić. 
 
Wuslědk wothłosowanja: 
 
za namjet:   přećiwo namjetej:        hłosawzdaće/a: 



 
 
 
Předłoha čo. ZP  21/2018 
za 4. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
dnja 23.02.2018 w Choćebuzu 
 
Zapodaćel předłohi:    Rěčny centrum WITAJ 
 
Awtor předłohi:    dr. Beata Brězanowa 
 
Nastupa (předmjet wuradźowanja): plan dźěławosće RCW za lěto 2018 
 
 
 
Slěd wobjednanja předmjeta předłohi: 
 
gremij resp. organ Domowiny datum  wuslědk wuradźowanja resp. doporučenje 
prezidij 17.01.2018 doporučenje ke schwalenju 
zwjazkowe předsydstwo 23.02.2018 přestorči wobjednanje na posedźenje ZP 

dnja 27.04.2018 
 
 
Namjet za wobzamknjenje: 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 
Zwjazkowe předsydstwo přihłosuje planej dźěławosće RCW za lěto 2018. 
Prezidij dóstanje nadawk, zwoprawdźenje plana we wothłosowanju z nawodnicu RCW 
a z nawodu wotnožki Choćebuz běžnje kontrolować. 
 
 
 
 
datum:      18.04.2018    ………………………………. 
      podpismo zapodaćela 
 
 
 
Financne wuskutki wobzamknjenja:  we wobłuku titulow hospodarskeho plana 
 
 
 
Financujomnosć je so pruwowało:    (datum a podpismo referenta resp. jednaćela) 
 
 
 
 
 
 
Wuslědk wothłosowanja: 
 
za namjet:   přećiwo namjetej:        hłosawzdaće/a: 



 
 
 
Pśedłoga cysło ZP 27/2018 
za 5. (pórědne) pósejźenje Zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny 
dnja 27.04.2018 w Budyšinje 
 
Zapódaŕ pśedłogi:     prezidium ZP a Župa Dolna Łužyca z.t. 
 
Awtor pśedłogi:     Marcus Końcaŕ 
 
Nastupnosć (pśedmjat wobradowanja):  Stojnišćo Domowiny k nacerjenju 
       Krajnego wuwiśowego plana  
       stolicowego regiona Barliń- 
       Bramborska 
 
Slěd wobjadnanja pśedmjata pśedłogi: 
 
gremij resp. organ Domowiny datum  wuslědk wobradowanja resp. dopórucenje 
prezidium 18.04.2018 pokazki k wuźěłanju stojnišća a k wobjadnanju 

w župnem pśedsedarstwje dnja 19.04.2018 
   
 
 
Naraźenje za wobzamknjenje: 
 
Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny wobzamknjo: 
 
Domowina zapódajo stojnišćo k nacerjenju Krajnego wuwiśowego plana stolicowego 
regiona Barliń-Bramborska a pšosy wo wobglědowanje pśepódanych naraźenjow pśi 
pśeźěłanju nacerjenja. 
 
 
 
datum:  19.04.2018    ………………………………. 
      pódpismo zapódarja 
 
 
 
Financne wustatkowanja wobzamknjenja:   žedne 
 
 
 
 
 
Wuslědk wótgłosowanja: 
 
za naraźenje:   pśeśiwo naraźenju:        głosa zdźaržanje/-i/-a:: 



 
 
 
Informaciska předłoha čo. ZP  28/2018 
za 5. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
dnja 27.04.2018 w Budyšinje 
 
Zapodaćel předłohi:    předsyda Domowiny  
 
Awtor předłohi:    Dawid Statnik 
 
Nastupa (předmjet wuradźowanja): rozprawu wo rezultatach zběranja podpismow 
      za MSPi 
 
 
Slěd wobjednanja předmjeta předłohi: 
 
gremij resp. organ Domowiny datum  wuslědk wuradźowanja resp. doporučenje 
ZP a prezidij  na kóždym posedźenju w běhu akcije 

informacije k stawej a konkluzije 
   
 
 
Namjet za wobzamknjenje: 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 
Zwjazkowe předsydstwo bjerje informaciju předsydy k rezultatam wuspěšneho 
zběranja podpismow za Minority Safepack na wědomje a wupraji dźak a připóznaće 
wšitkim podpěraćelam tuteje akcije FUEN za lěpše spěchowanje narodnych mjeńšin 
we wobłuku Europskeje unije. 
 
 
datum: 18.04.2018    ………………………………. 
      podpismo zapodaćela 
 
 
 
Financne wuskutki wobzamknjenja:   
 
 
 
Financujomnosć je so pruwowała:    (datum a podpismo referenta resp. jednaćela) 
 
 
 
 
Wuslědk wothłosowanja: 
 
za namjet:   přećiwo namjetej:        hłosawzdaće/a: 



 
 
 
Informaciska předłoha čo. ZP  30/2018 
za 5. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
dnja 27.04.2018 w Budyšinje 
 
Zapodaćel předłohi:  župne předsydstwo Župy „Jan Arnošt 

Smoler“, Budyšin 
 
Awtorka předłohi:    Sonja Hrjehorjowa, regionalna rěčnica Domowiny 
 
Nastupa (předmjet wuradźowanja): Pisomna informacija k aktualnym aspektam 

dźěławosće Župy “Jan Arnošt Smoler” 
 
 
Slěd wobjednanja předmjeta předłohi: 
 
gremij resp. organ Domowiny datum  wuslědk wuradźowanja resp. doporučenje 
prezidij 18.04.2018 wobjednanje namjetował 
   

 
 
Namjet za wobzamknjenje: 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 
Pisomna informacija k aktualnym aspektam dźěławosće Župy “Jan Arnošt Smoler”    
so na wědomje bjerje. 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wupraji župje dźak a připóznaće za zamołwite 
skutkowanje w zajimje Serbow. 
 
 
 
datum: 19.04.2018    ………………………………. 
      podpismo zapodaćela 
 
 
 
Financne wuskutki wobzamknjenja:  žane 
 
 
 
Financujomnosć je so pruwowała:    (datum a podpismo referenta resp. jednaćela) 
 
 
 
 
Wuslědk wothłosowanja: 
 
za namjet:   přećiwo namjetej:        hłosawzdaće/a: 



Předłoha čo. ZP  31/2018 
za 5. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
dnja 27.04.2018 w Budyšinje 

Zapodaćel předłohi:  prezidij zwjazkoweho předsydstwa 

Awtor předłohi: Werner Sroka 

Nastupa (předmjet wuradźowanja): powołanje Marka Kowarja do wodźenskeho 
wuběrka za projekt „Dźěłarnička přichoda 
Łužicy“ 

Slěd wobjednanja předmjeta předłohi: 

gremij resp. 
organ Domowiny 

datum wuslědk wuradźowanja resp. doporučenje 

Předsyda 
+jednaćel + 
referent 

09.11.2017 přihot strukturneje konferency, rozmołwa z  decernentku 
wokrjesa Zhorjelc H. Zettwitz,  naprašowanje k sobudźěłu 
Domowiny we wobłuku GRW (Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur) 

prezidij 18.04.2018 bjerje informaciju k stawej přihotow na strukturnu 
konferencu na wědomje  a doporuči powołanje Marka 
Kowarja 

Namjet za wobzamknjenje: 

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 

  Domowina powoła Marka Kowarja jako zastupjerja Domowiny z poradźowacym  
  hłosom do wodźenskeho wuběrka za projekt „Dźěłarnička přichoda Łužicy - wuwiće 
  nowych perspektiwow we wobłuku krajej přesahowaceho regionalneho wuwića we  
  Łužicy“.  

datum:    18.04.2018 ………………………………. 
podpismo zapodaćela 

Financne wuskutki wobzamknjenja: we wobłuku hospodarskeho plana 

Financujomnosć je so pruwowało:    (datum a podpismo referenta resp. jednaćela) 

Wuslědk wothłosowanja: 

za namjet:  přećiwo namjetej: hłosawzdaće/a: 



 
 
 
Informaciska předłoha čo. ZP  32/2018 
za 5. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
dnja 27.04.2018 w Budyšinje 
 
Zapodaćel předłohi:    mjeńšinowy sekretariat Němskeje 
 
Awtorka předłohi:    Judit Šołćina, nawodnica sekretariata 
 
Nastupa (předmjet wuradźowanja): informacija k dźěławosći mjeńšinoweje rady a 
      mjeńšinoweho sekretariata Němskeje w lěće 
      2017 
 
Slěd wobjednanja předmjeta předłohi: 
 
gremij resp. organ Domowiny datum  wuslědk wuradźowanja resp. doporučenje 
prezidij 18.04.2018 na wědomje brał 
   
 
 
Namjet za wobzamknjenje: 
 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje: 
 
Pisomna informacija k dźěławosći mjeńšinoweje rady a mjeńšinoweho sekretariata so 
na wědomje bjerje. 
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wupraji mjeńšinowej radźe a  mjeńšinowemu 
sekretariatej dźak a připóznaće za zamołwite skutkowanje w zajimje awtochtonych 
narodnych mjeńšinow Němskeje. 
 
 
 
datum: 04.04.2018    ………………………………. 
      podpismo zapodaćela 
 
 
 
Financne wuskutki wobzamknjenja:  žane 
 
 
 
Financujomnosć je so pruwowała:    (datum a podpismo referenta resp. jednaćela) 
 
 
 
 
Wuslědk wothłosowanja: 
 
za namjet:   přećiwo namjetej:        hłosawzdaće/a: 
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