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 באלאט פארשלאג פאקט בלאט
די שטאטישע קאנסטיטוציע  –, וועלן ניו יארקער האבן די געלעגנהייט צו טוישן אונזער טשארטער 2019, 5אום נאוועמבער 

צעטל פארשלאגן וואס דעקן א ברייטע אויסוואל פון טעמעס, פון עלעקשאנס צו פאליציי -דורך שטימען אויף שטים –
  אויף דעם.קענט איר שטימען ם הערבסט פאראנטווארטליכקייט. דע

 

 עלעקשאנס  - #1פראגע 

 די פארגעשלאגענע אמענדמענט וואלט:

  אוועקגעשטעלט ראנג אויסוואלן שטימונג אין פריימערי און ספעציעלע עלעקשאנס פאר אפיסעס פון מעיאר, פאבליק

אויסוועלן ביז פינף קאנדידאטן אין א  אדוואקאט, קאמפטראלער, בארא פרעזידענט, און קאונסיל מעמבער. מען קען

 .2021, 1לע עלעקשאנס אום אדער נאך יאנואר רייע. דאס וואלט אריין אין קראפט פאר פריימערי און ספעציע

 

  טעג, צו אקאמאדירן  80פארלענגערן די צייט צו האלטן ספעציעלע עלעקשאנס נאך א סיטי אפיס ווערט ליידיג צו
 עצן פארבינדן מיט מיליטער שטימען און פריע שטימען.שטאטישע און פעדעראלע געז

 

 דיסטריקטינג פון קאונסיל דיסטריקטס צו פארזיכערן אז די גרעניצן זענען -טוישן די צייט טערמין פאר רי
 פריימערי קאונסיל עלעקשאנס. 2023אוועקגעשטעלט צייטליך פאר די 

 

 ציווילע קלאגע איבערזוכט באורד - #2פראגע 

 ענדמענט וואלט:לאגענע אמדי פארגעש

 טוישן דאס געבוי פון די ציו( וילע קלאגע איבערזוכט באורדCCRB דורך צולייגן נאך צוויי מיטגלידער, איינס פון די )

פאבליק אדוואקאט און איינס דורך ביידע, די מעיאר און קאונסיל )וואס וועט אויך דינען אלס טשעיר(, און ערלויבן אז 

 רעקט שטעלן אירע מעמבערס צו די באורד.די קאונסיל זאל די

 

 ן די פאליציי קאמישינער צו צושטעלן א דעטאלירטע ערקלערונג צו די פארלאנגען פוCCRB  ווען מען באשטימט צו

 NYPDאדער די  CCRBדיציפלינירן אן אפיציר אנדערש פון די שטאפל פון דיציפלין פארגעשלאגן אדער דורך די 

 טרייעלס.דעפיוטי קאמישינער פון 

 

  ערלויבן פאר דיCCRB .באורד צו געבן איר סובפינע מאכט צו איר עקזעקיוטיוו דירעקטאר 

 

  ערלויבן דיCCRB  צו אויספארשן מעגליכע פאלשע אפיציעלע דערקלערונגען געמאכט דורך אן אפיציר וועמען עס
 פארשט אויס און צו פארשלאגן דיציפלין, לויט ווי עס פאסט.

 

 עט צו די נימאלע בודזשצושטעלן א מיCCRB גענוג צו געבן פאנדס פאר ,CCRB  פון די  0.65%שטאב, אייניג מיט

צאל פאליציי אפיצירן אין מונדירן, סיידן די מעיאר באשטימט אז פיסקעל געברויכן פארלאנגט א נידריגערע 

 בודזשעט.

 עטיקס און גאווערנענס  - #3פראגע 

 דמענט וואלט:די פארגעשלאגענע אמענ
 

 ארבעט ערשיינונג פארבאט פאר עלעקטעד באאמטע און געוויסע סיניאר אויפגענומענע -פארלענגערן פאסט

, 1באאמטע פון איין יאר צו צוויי יאר פאר ארבעטערס/באאמטע וואס פארלאזן סיטי סערוויס אום אדער נאך יאנואר 

2022. 
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 עטיקס און גאווערנענס )המשך( :#3פראגע 
 אמענדמענט וואלט:די פארגעשלאגענע 
 

 ( טוישן דאס געבוי פון די קאנפליקטס אוו אינטערעסע באורדCOIB דורך אויפטוישן צוויי מיטגלידער וואס ווערן )

יעצט אויפגענומען דורך די מעיאר מיט איינס מיטגלידער וואס זאל ווערן באשטימט דורך די קאנטראלער און איינס 

 וואס זאל ווערן באשטימט דורך די פאבליק אדוואקאט; און דערהיינטיגן קווארום פארלאנגען.

 

 וויטעט פון באגרעניצן די פאליטישע אקטיCOIB  באורד מיטגלידער דורך פארבאטן דאס אנטיילנעמען אין קאמפיינען

פאר לאקאלע עלעקטעד אפיסעס, און פארמינערן די מאקסימום צאל געלט וואס זיי קענען געבן צו די צאל וואס 

 וואנדן אויפ'ן אפיס(.אדער ווייניגער, גע $400י )קאנדידאטן קענען באקומען פון די וואס טוען ביזנעס מיט די סיט

 

  פארלאנגען אז די סיטיוויידM/WBE  דירעקטאר זאל באריכטן דירעקט צו די מעיאר און ווערן געשטיצט דורך די
 . M/WBEsמעיארעל אפיס פון 

 

 רפארעישאן קאונסיל.פארלאנגען עצות און צושטימונג פון די סיטי קאונסיל פאר די מעיאר'ס באשטימונג פון די קא 

 סיטי בודזשעט  - #4פראגע 

 די פארגעשלאגענע אמענדמענט וואלט:
 

  ערלויבן די סיטי צו נוצן א "רעגנדיגע טאג פאנד" צו אוועקלייגן געלט פאר באנוץ אין שפעטערדיגע יארן, צום
ן טוישן די סטעיט געזעץ ביישפיל, צו אדרעסירן אומערווארטעטע פינאנציעלע שוועריגקייטן. מען וועט אויך דארפ

 צו קענען נוצן די רעגנדיגע טאג פאנד. כדי

 

  אוועקשטעלן גאראנטירטע מינימאלע בודזשעטס פאר די פאבליק אדוואקאט און בארא פרעזידענטס אזויווי אדער
גערע בודזשעט, פארראכטן אין שפעטערדיגע פיסקעל יארן לויט די נידרי 2020מער ווי זייער אייגענע פיסקעל יאר 

ראצענט טויש אין די סיטי'ס גענצליכע קאסטן בודזשעט )אויסער געוויסע טיילן(, סיידן די פון אינפלעישאן אדער פ
 מעיאר באשטימט אז א קלענערע בודזשעט ווערט פיסקעלי פארלאנגט.

 

  (. 5)אנשטאט יוני  26פארלאנגען אז די מעיאר זאל אריינגעבן די רעוועניו אפשאצונג צו די סיטי קאונסיל ביז אפריל
וועט קענען אפדעיט'ן די פיסקעל אפשאצונג נאך דעם דאטום, אבער אויב דער אפדעיט וועט ווערן  די מעיאר

ואס די אפדעיטעד אפשאצונג איז פיסקעלי , וועט די מעיאר דארפן ערקלערן פארו2אריינגעגעבן נאך מאי 
 פארלאנגט.

 

 טעג נאכן אריינגעבן סיי  30ל אינערהאלב פארלאנגען פון די מעיאר צו אריינגעבן בודזשעט טוישונגען צו די קאונסי
 טערמיניגע דערהיינטיגונג וואס די סיטי'ס פינאנציעל פלאנירן דורכאויס די יאר.-וועלכע צייט

 לאנד באנוץ  - #5פראגע 

 די פארגעשלאגענע אמענדמענט וואלט:
 

 צושטעלן א ULURP מענט אוו סיטי סערטיפיקעישאן נאטיץ טערמין דורך פארלאנגען פון די דעפארט-פרי

אפליקאציע צו די אפעקטירטע קאמיוניטי  ULURPפלאנירונג צו איבערגעבן א דעטאלירטע פראיעקט קיצור פון 

פאר פאבליק טעג פאר די אפליקאציע איז סערטיפייד  30באורד, בארא פרעזידענט, און בארא באורד כאטש 

 איבערזיכט, און צו שטעלן די קיצור אויף זייער וועבזייטל.

 

  צושטעלן פאר קאמיוניטי באורדס מער צייט צו איבערקוקןULURP  אפליקאציעס סערטיפייד פאר פאבליק
ערזיכט טעג איב 60, פון די יעצטיגע 15און יולי  1איבערזוכט דורך די דעפארטמענט אוו סיטי פלאנירונג צווישן יוני 

טעג פאר אפליקאציעס וואס  ווערן סערטיפייד  75טעג פאר אפליקאציעס סערטיפייד אין יוני, און צו  90טערמין צו 
 .15און יולי  1צווישן יולי 


