Załącznik nr 4
do Regulaminu Mieszkańców Domów Studenckich
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Regulamin Rady Mieszkańców Domów Studenckich
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

§1
Obowiązki Rady Mieszkańców

1. Rada Mieszkańców reprezentuje przed władzami Uczelni studentów i doktorantów
mieszkających w Domu Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
2. Rada Mieszkańców jest współgospodarzem Domu Studenta i realizuje swoje
działania w ścisłym porozumieniu z Kierownikiem Domu Studenta.
3. Rada Mieszkańców dba o stworzenie na terenie Domu Studenta atmosfery
i warunków
do rzetelnej
nauki,
odpoczynku,
rozwijania
indywidualnych
zainteresowań mieszkańców.
4. Rada Mieszkańców rozpatruje i uwzględnia w swojej działalności uwagi i wnioski
mieszkańców lub zwraca się o pomoc do administracji Domu Studenta i Władz
Uczelni.
5. Zakres pracy Rady Mieszkańców obejmuje współpracę ze wszystkimi studentami
i doktorantami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zakwaterowanymi
w danym Domu Studenta.
6. Rada Mieszkańców pełni funkcje doradcze i organizacyjne.
7. Rada Mieszkańców nie jest organem wykonawczym.

§2
Prawa Rady Mieszkańców

1.

2.

W przypadku
nie przestrzegania Regulaminu, braku poszanowania mienia
społecznego, ewidentnej dewastacji obiektów przez mieszkańców lub ich gości Rada
Mieszkańców ma prawo do występowania do administracji Domu Studenta i Władz
Uczelni o ukaranie sprawców, o pokrycie przez nich kosztów dewastacji i pozbawienie
prawa do zamieszkania w Domu Studenta.
Radzie Mieszkańców, w porozumieniu z Kierownikiem Domu Studenta, mogą zostać
udostępnione pomieszczenia na realizację działalności wynikającej z obowiązków
Rady Mieszkańców zawartych w § 1 na terenie Domu Studenta, np. świetlice, sala
telewizyjna, sala komputerowa, sala bilardowa, Kawiarnia, Klub oraz niezbędny do tej
działalności sprzęt i wyposażenie. Za ich właściwe użytkowanie w takich sytuacjach
odpowiada Rada Mieszkańców.

3.

Rada Mieszkańców organizuje depozyt rzeczy mieszkańców Domu Studenta na okres
wakacji.

§3
Postanowienia końcowe

1.
2.

3.

4.

Rada Mieszkańców w liczbie trzech osób jest wybierana na kadencje 2-letnie
w równych, bezpośrednich, tajnych wyborach przez mieszkańców Domu Studenta.
Kandydować w wyborach do Rady Mieszkańców może każdy mieszkaniec Domu
Studenta będący studentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i
posiadający przynajmniej roczny staż zamieszkania w Domu Studenta.
Członkostwo w Radzie Mieszkańców wygasa wskutek:
1) zrzeczenia się członkostwa,
2) ukończenia studiów,
3) skreślenia z listy studentów/doktorantów,
4) odwołania przez wyborców na wniosek 51% procent mieszkańców Domu Studenta
będących studentami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
5) wykwaterowania z Domu Studenta (z wyjątkiem okresu wakacji letnich).
W przypadku wygaśnięcia członkostwa, Rada Mieszkańców dokonuje ponownych
wyborów przy czym kadencja członków Rady Mieszkańców wybranych w wyborach
uzupełniających upływa z dniem zakończenia kadencji członków wybranych zgodnie
z ust. 1 niniejszego paragrafu.

