Uchwała Uczelnianej Rady Doktorantów
nr 08/11/2019
z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie: ustalenia trybu wyboru członków Rady Mieszkańców Domu studenckiego nr 12 oraz
przedstawiciela do Rady Osiedla.
Uczelniana rada doktorantów, na podstawie §78 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów
Politechniki Gdańskiej (załącznik do Zarządzenia Rektora nr 37/2019 z 30 września 2019 r.) oraz
§56 Regulaminu samorządu doktorantów Politechniki Gdańskiej z dnia 17 lipca 2019 r., uchwala,
co następuje:
§1. 1. Rada Mieszkańców (zw. dalej RM) Domu Studenckiego nr 12 (zw. dalej DS12) liczy trzech
członków.
2. Członek RM musi:
1) mieć status doktoranta;
2) być mieszkańcem DS12.
3. Przerwa w zamieszkiwaniu w DS12 w okresie wakacji letnich nie jest uznawana za
niespełnianie warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
4. Członkowie RM wybierają spośród siebie przewodniczącego.
5. Przewodniczący RM jest jednocześnie przedstawicielem w Radzie Osiedla.
§2. Członków RM wybierają spośród siebie doktoranci Politechniki Gdańskiej, mieszkający
w DS12, w trybie określonym w §§3-7.
§3. Wybory, o których mowa w §2, zarządza i przeprowadza komisja rewizyjno-wyborcza.
§4. 1. Komisja rewizyjno-wyborcza nie później niż 7 dni przed terminem głosowania wydaje
obwieszczenie o miejscu i czasie głosowania oraz sposobie zgłaszania kandydatów.
2. Obwieszczenie przekazuje się w sposób przyjęty przekazywania informacji w DS12.
§5. 1. Każdy doktorant mieszkający w DS12 może zgłosić się na kandydata na członka RM.
2. Wymagana jest pisemna zgoda kandydata na kandydowanie.
§6. 1. Głosowanie jest tajne.
2. Komisja rewizyjno-wyborcza powołuje spośród członków samorządu trzyosobową komisję
skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być
kandydujący w wyborach.
3. Wyborcy przysługuje liczba głosów odpowiadająca ilości wybieranych członków RM.
4. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwyższą liczbę głosów.

5. Jeżeli w wyniku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby głosów
nie jest możliwe obsadzenie wszystkich mandatów, przeprowadza się głosowanie
dodatkowe między tymi kandydatami, zgodnie z §§3-5.
6. Z głosowania sporządza się protokół.
§7. Komisja rewizyjno-wyborcza decyduje w sprawach dotyczących wyborów, o których mowa
w §2 w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale oraz rozstrzyga protesty wyborcze.
Decyzje komisji są ostateczne.
§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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