STATUT GRUPY ŁAM
(ŁABISZYŃSKA AKTYWNA MŁODZIEŻ)
działająca jako sekcja Łabiszyńskiego Domu Kultury

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§1
1. Grupa nosi nazwę ŁAM- Łabiszyńska Aktywna Młodzież i jest sekcją Łabiszyńskiego Domu
Kultury.
2. Siedzibą grupy Łam jest Łabiszyński Dom Kultury, ulica Parkowa 1, 89-210 Łabiszyn.
Terenem działania grupy ŁAM jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Grupa ŁAM jest zawiązana na czas nieokreślony.
§2
1. Grupa ŁAM może być członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych o tym
samym lub podobnym profilu działania.
2. Grupa ŁAM posiada logo, które jest dołączone do niniejszego regulaminu.
3. Grupa ŁAM prowadzi stronę internetową: www.lamlabiszyn.pl
§3
1. Zarząd na czele z prezesem kieruje bieżącą działalnością grupy ŁAM i reprezentuje ją w
stosunkach zewnętrznych.
2. Zarząd może powoływać pełnomocników do działania w określonym kwestiach.

3. Zarząd grupy ŁAM składa się z prezes, zastępcy prezesa, skarbnik, sekretarza i członków.

Rozdział II
Cele grupy ŁAM i Sposoby Działania
§4
Cele grupy ŁAM jest działalność z zakresu:

a) rozwijania współpracy i integracji pomiędzy lokalną młodzieżą,
b) pracy

kulturalnej

i

oświatowej

wśród

polskiego

społeczeństwa,

ze

szczególnym

uwzględnieniem młodzieży,
c) promocji i popierania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
d) promocja miasta,
e) wspiera lokalnych wydarzeń kulturalnych,
f)

promocji i popularyzacji aktywnego wypoczynku,

g) integracji osób niepełnosprawnych,
h) rozpowszechniania ekologii, w tym ochrony zwierząt, dóbr kultury,

i)

profilaktyki zdrowotnej,

j)

wspierania talentów wśród dzieci i młodzieży,

k) tworzenia płaszczyzn wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami
zainteresowanymi,
l)

pracy charytatywnej,

m) wzajemnego wspierania się członków grupy ŁAM,
n) organizowanie zbiórek publicznych na rzecz potrzebujących.
§5
Grupa Łam realizuje swoje cele przez:
a) organizowanie i uczestniczenie w różnego rodzaju wydarzeniach, akcjach, imprezach,

b) nawiązywanie współpracy z firmami, instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami związanymi z
podobną tematyką,
c) prowadzenie serwisu internetowego,
d) prowadzenie działalności informacyjnej, promocji, kolporterskiej, wydawniczej służącej
realizacji celów regulaminowych i zgodnej z obowiązującymi w tym względzie przepisami,
e) inne działania, realizujące cele regulaminu grupy ŁAM.

Rozdział III
Członkowie grupy ŁAM

§6
Członkowie grupy ŁAM mogą by: członkowie założyciele, członkowie zwyczajni i honorowi.

§7

1. Członkami założycielami są uczestnicy zebrania założycielskiego, którzy podpisali listę
założycieli grupy ŁAM.
2. Członkami zwyczajnymi grupy ŁAM mogą być obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy wspierają cele grupy oraz
deklarują czynne uczestnictwo w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji wyżej
wymienionych celów.

§8
1. Członkiem honorowym grupy ŁAM może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zasłużona w dziedzinie działalności

stanowiącej przedmiot i cele działalności grupy ŁAM.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie jednomyślnej decyzji
członków założycieli.
3. Członkostwo honorowe jest członkostwem tytularnym, co oznacza, iż członek taki nie podlega
rygorom praw i obowiązków zapisanych dla członków założycieli i zwyczajnych grupy ŁAM.

§9
Członkowie założyciele i członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
a) Aktywnego udziału w realizowaniu celów i zadań grupy ŁAM,

b) Przestrzegania postanowień regulaminu grupy ŁAM,
c) dbania o dobre imię grupy ŁAM i propagowania jego działalności,
d) regularnego opłacania składek członkowskich.
§10
Uchwały władz grupy ŁAM podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków grupy.
§11
Przyjęcia innych osób w poczet członków zwyczajnych następuje po złożeniu Deklaracji
Członkowskiej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej

połowy członków grupy ŁAM.

Rozdział IV
Majątek grupy ŁAM

§12
1. Grupa ŁAM uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, dotacji,
darowizn….
2. Majątek grupy ŁAM przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów określonych w

regulaminie grupy.
3. Wysokość składek ustalana jest przez członków grupy.

