Regulamin Rad Mieszkańców
Domów Studenta Uniwersytetu Warszawskiego

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
Regulamin Rad
rad mieszkańców.

Mieszkańców

§1
określa

tryb

prac

i

funkcjonowanie

§2
Ilekroć w Regulaminie Rad Mieszkańców jest mowa o:
1) Ordynacji – rozumie się przez to Ordynację Wyborczą Samorządu
Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
2) Parlamencie – rozumie się przez to Parlament Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego;
3) radzie mieszkańców – rozumie się przez to radę mieszkańców domu
studenta Uniwersytetu Warszawskiego;
4) Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin Samorządu Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego;
5) Regulaminie Domów Studenta – rozumie się przez to Regulamin Domów
Studenta Uniwersytetu Warszawskiego;
6) Regulaminie Rad Mieszkańców – rozumie się przez to Regulamin Rad
Mieszkańców Domów Studenta Uniwersytetu Warszawskiego;
7) Uniwersytecie – rozumie się przez to Uniwersytet Warszawski.
§3
Rada mieszkańców jest wyłącznym reprezentantem ogółu mieszkańców domu
studenta Uniwersytetu.
§4
Do kompetencji rady mieszkańców należy:
1) rozpatrywanie odwołań od decyzji kierownika domu studenta
o przyznaniu pokoju do zakwaterowania;
2) współdecydowanie o wprowadzeniu obowiązku uiszczania opłaty
za pierwszy miesiąc z góry;
3) współdecydowanie o skreśleniu z listy mieszkańców domu studenta
ze względu na wykroczenie przeciwko Regulaminowi Domów Studenta,
na zasadach określonych w § 17 ust. 1 lit. f Regulaminu Domów Studenta;
4) współdecydowanie o godzinach ciszy nocnej;
5) współdecydowanie o wprowadzeniu obowiązku potwierdzania wizyt
przez osoby odwiedzane lub rejestrowania wizyt;
6) wyrażanie zgody na pobyt odwiedzającego na terenie domu studenta
po godzinie 22:00;
7) współdecydowanie o zgodzie na prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie domu studenta;

8) współdecydowanie o dokonaniu inspekcji pokoju lub segmentu podczas
nieobecności mieszkańca, na zasadach określonych w § 25 ust. 4
Regulaminu Domów Studenta;
9) współdecydowanie o zasadach korzystania z pomieszczeń domu
studenta;
10) współdecydowanie o zgodzie na organizowanie spotkań towarzyskich
na terenie domu studenta w pomieszczeniach do tego przeznaczonych;
11) współdecydowanie o zasadach uzyskiwania noclegu w pokojach
gościnnych;
12) pośredniczenie w składaniu skarg na pracowników domu studenta,
na zasadach określonych w § 28 ust. 1 lit. i Regulaminu Domów Studenta.
§5
Do kompetencji rady mieszkańców należy w szczególności:
1) współgospodarowanie domem studenta;
2) organizowanie życia społecznego na terenie domu studenta;
3) wyrażanie opinii, uwag i wniosków związanych z działalnością domu
studenta;
4) doradzanie kierownikowi domu studenta w zakresie wyposażenia
i świadczeń na rzecz mieszkańców oraz planu remontów domu studenta.
Rozdział 2.
Wybory
§6
Do mieszkańców domu studenta stosuje się odpowiednio postanowienia
Ordynacji dotyczące studentów jednostki.
§7
Do rady mieszkańców stosuje się odpowiednio postanowienia Ordynacji
dotyczące zarządu jednostki.
Rozdział 3.
Organizacja wewnętrzna
§8
1. Rada mieszkańców ze swojego grona wybiera przewodniczącego
rady mieszkańców bezwzględną większością głosów.
2. Przewodniczący rady mieszkańców kieruje pracami rady mieszkańców
oraz reprezentuje radę mieszkańców na zewnątrz.
§9
Rada mieszkańców podejmuje uchwały w trybie określonym w § 21 ust. 2
Regulaminu.
§ 10
1. W celu realizacji swoich zadań rada mieszkańców może powołać komisje
rady mieszkańców na czas swojej kadencji.
2. Rada mieszkańców powołując komisję określa zakres jej działania.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
§ 11
Wykładni Regulaminu Rad Mieszkańców dokonuje Parlament po zapoznaniu się
z opinią Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu.

