
Pytania dotyczące głosowania w 2019 roku - 1 z 2 

 

FAKTY DOT. PROPOZYCJI GŁOSOWANIA 
W dniu 5 listopada 2019 r. nowojorczycy będą mieli okazję zmienić nasz Statut – konstytucję miasta – głosując nad 
propozycjami głosowania obejmującymi wiele różnych kwestii, od wyborów po odpowiedzialność policji. Tej jesieni 

możesz głosować w tej sprawie.  
 

PYTANIE 1 – WYBORY 

Proponowane zmiany: 

• Ustalą głosowanie preferencyjne w prawyborach i wyborach uzupełniających na burmistrza, rzecznika praw 

obywatelskich, rewidenta, przewodniczących dzielnic i członków Rady Miasta. Można wskazać do 5 

kandydatów. Dotyczy to prawyborów podstawowych i wyborów uzupełniających w dniu 1 stycznia 2021 r. 

lub po tej dacie. 

 

• Wydłużą czas przeprowadzania wyborów uzupełniających, po zwolnieniu stanowiska w urzędzie miasta, do 
80 dni, aby dostosować procedury do przepisów stanowych i federalnych dotyczących głosowania przez 
wojskowych i wczesnego głosowania. 

 

• Zmienią harmonogram wyznaczania granic dzielnic Rady Miasta, aby zapewnić terminowe ustanowienie 
granic przed prawyborami do Rady w 2023 r. 

 

PYTANIE 2 – RADA DS. ROZPATRYWANIA SKARG OBYWATELSKICH 

Proponowane zmiany: 

• Zwiększą liczebność Rady ds. Rozpatrywania Skarg Obywatelskich (Civilian Complaint Review Board, 

CCRB) z 13 do 15 członków poprzez dodanie jednego członka wyznaczonego przez Rzecznika Praw 

Obywatelskich i dodanie jednego członka mianowanego wspólnie przez burmistrza i przewodniczącego 

Rady Miasta, który pełniłby funkcję przewodniczącego, oraz zapewnić mianowanie przez Radę Miasta 

członków CCRB bezpośrednio, a nie wyznaczać ich do rozpatrywania i mianowania przez burmistrza. 

 

• Będą wymagać od komisarza ds. policji szczegółowego wyjaśnienia CCRB przy podejmowaniu decyzji o 

nałożeniu kar dyscyplinarnych na funkcjonariusza, które różnią się od poziomu środków dyscyplinarnych 

zalecanych przez CCRB lub zastępcę komisarza ds. postępowań w sprawach dyscyplinarnych w NYPD. 

 

• Umożliwią zarządowi CCRB przekazanie dyrektorowi wykonawczemu swoich uprawnień do wezwań 
sądowych. 

 

• Umożliwią CCRB badanie potencjalnie fałszywych oficjalnych oświadczeń składanych przez 
funkcjonariusza, w którego sprawie prowadzi postępowanie, oraz zalecenie środków dyscyplinarnych i 
zaleci środki dyscyplinarne, jeśli to będzie właściwe. 

 

• Zapewnią przekazanie CCRB minimalnego budżetu wystarczającego na sfinansowanie personelu CCRB w 

wysokości 0,65% liczby umundurowanych funkcjonariuszy policji, chyba że burmistrz stwierdzi, że sytuacja 
finansowa wymaga niższego budżetu. 
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PYTANIE 3 – ETYKA I PRAWO WŁAŚCIWE 

Proponowane zmiany: 
 

• Przedłużą zakaz występowania po zakończeniu zatrudnienia obowiązujący wybieranych urzędników i 

niektórych mianowanych urzędników wyższego szczebla z roku do dwu lat w przypadku 

pracowników/urzędników, którzy kończą pracę w instytucjach miejskich w dniu 1 stycznia 2022 r. lub 

później. 
 

 

• Zmienią strukturę Rady ds. Konfliktów Interesów (Conflicts of Interest Board, COIB), zastępując dwóch 

członków obecnie mianowanych przez burmistrza jednym członkiem wyznaczonym przez rewidenta i 

jednym członkiem powołanym przez rzecznika praw obywatelskich oraz uaktualnią wymogi dotyczące 

kworum; 

 

• Ograniczą aktywność polityczną członkom zarządu COIB poprzez zakaz uczestniczenia w kampaniach 

wyborczych do lokalnych biur i zmniejszenie maksymalnej przekazywanej kwoty do kwot, jakie kandydaci 

mogą otrzymać od osób prowadzących interesy z Miastem (400 USD lub mniej, w zależności od 

stanowiska). 

 

• Będą wymagać, aby miejski dyrektor M/WBE podlegał bezpośrednio pod burmistrza i  aby taki dyrektor był 
wspierany przez biuro burmistrza ds. M/WBE. 

 

• Będą wymagać porady i zgody Rady Miasta w sprawie powołania radcy prawnego przez burmistrza. 

PYTANIE 4 – BUDŻET MIASTA 

Proponowane zmiany: 
 

• Umożliwią Miastu korzystanie z „funduszu na czarną godzinę”, aby zaoszczędzić pieniądze na 
wykorzystanie w przyszłych latach, na przykład w celu rozwiązania nieoczekiwanych trudności 
finansowych. Konieczne będą również zmiany w prawie stanowym, aby można było korzystać z funduszu 
na czarną godzinę. 

 

• Ustalą gwarantowane minimalne budżety dla rzecznika praw obywatelskich i przewodniczących dzielnic 
na poziomie lub powyżej ich budżetów na rok budżetowy 2020, skorygowane w przyszłych latach 
budżetowych o niższą inflację lub zmianę procentową w budżecie wydatków ogółem Miasta (z 
wyłączeniem niektórych składników), chyba że burmistrz określi, że sytuacja finansowa wymaga niższego 
budżetu. 
 

• Będą wymagać od burmistrza przedłożenia do 26 kwietnia (zamiast 5 czerwca) Radzie Miasta szacunku 
dochodów z podatku od nieruchomości. Burmistrz byłby w stanie zaktualizować szacowanie finansów po 
tej dacie, ale jeśli aktualizacja zostanie przesłana po 25 maja, burmistrz musi wyjaśnić, dlaczego 
zaktualizowany szacunek był konieczny z finansowego punktu widzenia. 

 

• Będą wymagać od burmistrza przedłożenia Radzie zmian budżetu w ciągu 30 dni po przedłożeniu 
okresowej aktualizacji planu finansowego Miasta w ciągu roku. 

PYTANIE 5 – WYKORZYSTANIE GRUNTÓW 

Proponowane zmiany: 
 

• Podadzą okres powiadomienia przed certyfikacją ULURP, wymagając od Wydziału Planowania Miasta 

przekazania szczegółowego podsumowania projektu ULURP zainteresowanym Wspólnotom 

Środowiskowym, przewodniczącym dzielnic i zarządom dzielnic co najmniej 30 dni przed certyfikowaniem 
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wniosku celem udostępnienia społeczeństwu oraz opublikowania takiego streszczenia na swojej stronie 

internetowej. 

 

• Zapewnią Wspólnotom Środowiskowym dodatkowy czas na zapoznanie się i rozpatrywanie wniosków 
ULURP, certyfikowanych przez Wydział Planowania Miasta do wiadomości społeczności od 1 czerwca do 
15 lipca, zamiast obecnego 60-dniowego okresu rozpatrywania do 90 dni dla wniosków certyfikowanych w 
czerwcu i do 75 dni dla wniosków certyfikowanych między 1 lipca a 15 lipca. 


