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CO TO JEST STATUT? 

Statut Nowego Jorku jest konstytucją miasta. Tworzy ramy dla naszego rządu. Statut kontroluje sposób 

wydawania przez miasto naszych podatków, podejmowania decyzji o zmianach w naszych dzielnicach i sile 

naszych wybranych urzędników. Prawie 30 lat temu Komisja Rewizyjna ds. Statutu zrestrukturyzowała rząd 

miasta. Przyglądamy się sprawom od nowa. Tej jesieni nowojorczycy będą mieli okazję zmienić nasz Statut, 

głosując nad propozycjami obejmującymi wiele różnych kwestii, od wyborów po odpowiedzialność policji.  

 

W dniu 5 listopada można głosować w tej sprawie. (Lub można wziąć udział we wcześniejszym 

głosowaniu w dniach od 26 października do 3 listopada). 

 
 
 

JAKIE PROPOZYCJE BĘDĄ 

PODDAWANE GŁOSOWANIU? 
Wybory: 

• Zastosowanie głosowania preferencyjnego (w którym wyborcy mogą uszeregować swoich preferowanych 

kandydatów w kolejności) w wyborach wstępnych i specjalnych na wybieranych urzędników miejskich, na 

przykład na burmistrza lub członków rady miasta. 

• Wydłużenie czasu od 45 do 80 dni między momentem, w którym wybrany urzędnik opuszcza urząd w 

trakcie kadencji, a wyborami specjalnymi. 

• Zmiana harmonogramu zmiany granic okręgów wyborczych, tak aby zapewnić terminowe określenie 

granic okręgów na przyszłe wybory Rady Miasta. 

Rada ds. Rozpatrywania Skarg Obywatelskich (Civilian Complaint Review Board, CCRB): 

• Dodanie dwóch członków do rady CCRB, jednego mianowanego przez rzecznika praw obywatelskich i 

jednego mianowanego wspólnie przez burmistrza i przewodniczącego Rady Miasta (który również 

pełniłby funkcję przewodniczącego). 

• Postawienie komisarzowi policji wymogu przedstawienia CCRB wyjaśnienia w przypadku odstąpienia 

komisarza od zaleceń dyscyplinarnych CCRB. 

• Przyznanie dyrektorowi wykonawczemu CCRB uprawnienia do wystawiania wezwań sądowych. 

• Umożliwienie CCRB badania potencjalnie fałszywych oficjalnych oświadczeń składanych przez 

urzędnika, w którego sprawie prowadzi się postępowanie i zalecenie środków dyscyplinarnych, jeśli to 

będzie właściwe. 

• Zagwarantowanie CCRB budżetu.  



Można głosować 

w tej sprawie. 
 
 
 

 

 
Etyka i sposób rządzenia: 

PROPOZYCJE  ( CD.): 

 

Zakaz lobbowania w stosunku do rządu miejskiego przez wybieranych urzędników i mianowanych urzędników 

wyższego szczebla przez dwa lata po odejściu z urzędu w mieście. 

Zastąpienie dwóch członków Rady ds. Konfliktów Interesów mianowanych obecnie przez burmistrza, jednym 

członkiem mianowanym przez kontrolera finansowego i jednym mianowanym przez rzecznika praw obywatelskich. 

Zakaz uczestniczenia członków zarządu COIB w kampaniach wyborczych na lokalne wybieralne urzędy i 

zmniejszenie maksymalnej kwoty, jakie mogą przekazać na ten cel. 

Wymóg, aby miejski dyrektor programu Firmy Należące do Mniejszości i Kobiet (Minority/Women-Owned 

Business Enterprise, M/WBE) podlegał bezpośrednio burmistrzowi. 

Wymóg porady i zgody - system wzajemnej kontroli i równowagi - Rady Miasta na powołanie korporacyjnego radcy 

prawnego przez burmistrza. 

Budżet miasta: 

Umożliwienie miastu korzystania z „funduszu na czarną godzinę”, aby zaoszczędzić pieniądze na wykorzystanie w 

przyszłych latach (pozwala na to prawo stanowe). Zagwarantowanie budżetów dla rzecznika praw obywatelskich i 

przewodniczących gmin. 

Wymóg przedłożenia Radzie Miasta przez burmistrza do dnia 25 maja (zamiast 5 czerwca) szacunkowych 

przychodów. Wymóg, aby bur mistrz przedłożył Radzie Miasta zmiany w budżecie w ciągu 30 dni od 

aktualizacji planu finansowego miasta. 

Użytkowanie gruntów (ULURP): 

Powiadomienie z wyprzedzeniem zainteresowanych wspólnot środowiskowych, przewodniczących 

rad dzielnic i rad dzielnic o wnioskach ULURP i wymaganie od Wydziału Planowania Miasta 

szczegółowego podsumowania projektu na 30 dni przed zatwierdzeniem wniosku do publicznego 

przeglądu. Zapewnienie wspólnotom środowiskowym dodatkowego czasu w lecie na przegląd 

wniosków ULURP. 

 

Więcej informacji: charter2019.nyc/finalreport 
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