TOP 4.2. – 1.

Předłoha čo. ZP 111/2021
za 19. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny
dnja 29.01.2021
Zapodaćel předłohi:

prezidij na namjet wuběrkow kaž tež župow
a čłonskich towarstwow/zwjazkow

Awtor předłohi:

Werner Sroka

Nastupa (předmjet wuradźowanja):

naćisk dźěłowych směrnicow Zwjazkoweho
předsydstwa Domowiny za dobu 2021-2023

Slěd wobjednanja předmjeta předłohi:
gremij resp. organ
Domowiny
zwjazkowe
předsydstwo
zwjazkowe
předsydstwo
prezidij
zwjazkowe
předsydstwo

prezidij

datum

wuslědk wuradźowanja resp. doporučenje

19.06.2020 nadawk za zdźěłanje naćiska na zakładźe
přidźěłow wuběrkow
18.09.2020 přepodaće naćiska za diskusiju w župach a
čłonskich towarstwach/zwjazkach
04.11.2020 nadawk na předsydu k wothłosowanju ze župomaj JAS
a MH a z MS z.t. a za redakciju teksta
11.12.2020 nadawk na prezidij, dalšu redakciju přewjesć, ze
zapodarjemi tekst wothłosować a pruwować, hač so
jako dźěłowe směrnicy zwjazkoweho předsydstwa
pomjenuja
13.01.2021 wothłosowanje tekstoweho namjeta z redakcije dnja
07.01.2021 a namjet ke schwalenju tutoho

Namjet za wobzamknjenje:
Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wobzamknje:
Naćiskej za dźěłowe směrnicy Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny doby 2021-2023
so přihłosuje.
Dokument předpołoži so čłonskim towarstwam a župam k informaciji.

datum:

13.01.2021

……………………………….
podpismo zapodaćela

Financne wuskutki wobzamknjenja: Maja so w hospodarskich planach wobkedźbować.
Wuslědk wothłosowanja:
za namjet:

přećiwo namjetej:

hłosawzdaće/a:

Wopodstatnjenje za wospjetne wobjednawanje:
Zwjazkowe předsydstwo je dnja 11.12.2020 dotalny naćisk přijał. Hladajo na podlěšenu dobu
přihota, kotraž so přez přesunjenje hłowneje zhromadźizny wuda a dalše zapodaća je so
namjetowało, prezidijej nadawk posrědkować, naćisk dale kwalifikować.
W běhu procesa rozprawnistwa a přez dodatne namjety nasta potrjeba dospołneho
wospjetneho wobdźěłanja směrnicow. Při tym je so na to dźiwało, zo so směrnicy zhusća a
tak wopisuja, zo su tež konkretnje přesadźujomne a wotličujomne. Zdobom su so wšelke
dojenja a wospjetowanja šmórnyli.
Cil bě, dźěłowe směrnicy konkretizować a aktualizować. Při tym je so tež na to dźiwało, so
zo pruwuje, hač je namjetowany nadawk originarny nadawk Domowiny abo hač dawa akter,
kotryž je ze sebje abo z wobsaha nadawka sem konkretniši adresat nadawka.

