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Namjet prezidija         02.09.2020 
 

 

 
Dnjowy porjad 
za 17. (rjadne) posedźenje zwjazkoweho předsydstwa dnja 18. septembra 2020 w 
Lubinje 
 
městnosć:     Krajnoradny zarjad wokrjesa Dubja/Błota, žurla wokrjesneho sejmika,   

       Reutergasse 12, 15907 Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota) 
   

 Zjawny dźěl posedźenja 
 

  

0. Zahajenje posedźenja 
wotewrjenje a powitanje / zwěsćenje přitomnosće a zamołwjenjow / 
zwěsćenje wobzamknjenjakmanosće / schwalenje dnjoweho porjada / 
zwěsćenje zajatosće 
17.30 - 17.40 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

0.1. Postrowne słowa krajneho rady wokrjesa Dubja-Błota 
17.40 - 18.00 hodź. 
 

 Stephan Loge 

1. Rozprawa předsydy Domowiny a čłonow zwjazkoweho předsydstwa 
wo dźěławosći třěšneho zwjazka mjez posedźenjomaj zwjazkoweho 
předsydstwa  
18.00 - 18.15 hodź. 
 

 Dawid Statnik a 
čłonojo ZP 
 

2. 
 

Naprašowanja čłonow Domowiny a hosći k serbskim naležnosćam 
18.15 - 18.30 hodź. 
 

 Dawid Statnik 
 
 

3. Schwalenje protokola 16. (rjadneho) posedźenja z dnja 19.06.2020 w 
Slepom z kontrolu zwoprawdźenja tam zapisanych nadawkow 
18.30 - 18.45 hodź. 
 

 Marko Hančik 

4. Rozsudy 
 

  
 

4.1. Wobzamknjenja w přihotach na 20. (wólbnu) hłownu zhromadźiznu 
(wotběhowy a časowy plan, jednanski porjad, namołwa k nastajenju 
kandidatow, koncept za rozprawnistwo) 
předłoha ZP 105/2020 
18.45 - 19.15 hodź. 
 

 Dawid Statnik 

 Přestawka 

19.15 – 19.45 hodź. 

 

  

4.2. Naćisk dźěłowych směrnicow Domowiny za dobu 2021-2023 za 
diskusiju w župach a čłonskich towarstwach/zwjazkach 
předłoha ZP 107/2020  
19.45 - 20.00 hodź. 
 

 Dawid Statnik a 
předsydźa 
wuběrkow 
 

4.3. Změna wustawkow Domowiny -  doskónčny naćisk změny 
wustawkow Domowiny po diskusiji w župach a čłonskich 
towarstwach/zwjazkach a po prawniskim pruwowanju 

 Katrin Suchec-
Dźisławkowa 

TOP 0. 
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předłoha ZP 106/2020  
20.00 - 20.15 hodź. 
 

5. Informacije 
 

  

5.1.  Informacija k aktualnym kubłansko-politiskim prašenjam w Delnjej 
Łužicy a naprašowanja k tomu 
20.15 - 20.45 hodź. 
 

 dr. Beata 
Brězanowa 
Bernd Melcher 

5.2.  Informacija k doporučenjam přihotowanskeho wuběrka Lěta župow 
20.45 - 21.00 hodź 
 

 Dawid Statnik 

5.3. Informacija wo doporučenjach festiwalneho wuběrka nast. 
mjezynarodny folklorny festiwal “Łužica/Łužyca 2021” 
21.00 - 21.10 hodź. 
 

 Marko Kowar 

6. Aktualna debata čłonow zwjazkoweho předsydstwa k namjetowanej 
tematice po jednanskim porjedźe ZP § 2 dypk 2 
21.10 - 21.25 hodź. 
 

 Marko Hančik 
 

7. Wšelčizny     
7.1. list F. Albertoweje na čłonow ZP 
21.25 - 21.30 hodź. 
  
7.2. informacija k rozmołwje zastupjerjow Domowiny ze zastupjerjemi 
iniciatiwy “Serbski sejm” z dnja 31.08.2020 
21.30 - 21.40 hodź. 
 
- aktualne informacije po potrjebje   
21.40 - 21.50 hodź.   
 

  
Marcus Końcaŕ 
 
 
Dawid Statnik 
 
 
 
Dawid Statnik 
čłonojo a  
poradźowarjo 
ZP 
 

 Slěduje njezjawny dźěl posedźenja.   
 
 
 

Po protokolu prezidija z dnja 08.02.2017 maja so informacije zasadnje pisomnje a dočasnje čłonam prezidija 
posrědkować. Po protokolu ZP z dnja 29.04.2017 ma so posedźenski čas gremijow na 4,5 hodźin wobmjezować 
a měło so posedźenje najpozdźišo 22:00 hodźin skónčić.  


