
FINAL Ballot Questions-Polish 

PYTANIE 1: WYBORY 

 

Ta propozycja zmieniłaby Statut Nowego Jorku, aby: 

Dać wyborcom możliwość sklasyfikowania do pięciu kandydatów w prawyborach 

podstawowych i wyborach uzupełniających na burmistrza, rzecznika praw obywatelskich, 

rewidenta, przewodniczących dzielnic i do Rady Miasta od stycznia 2021 r. Jeśli wyborcy nadal 

będą chcieli wybierać tylko jednego kandydata, będą mogli to zrobić. Wygrałby kandydat, który 

uzyska większość głosów pierwszego wyboru. Jeśli nie będzie zwycięzcy większościowego, 

kandydat, który uzyska ostatnie miejsce, zostanie wyeliminowany i głos każdego wyborcy, który 

wskazałby tego kandydata jako swój główny wybór, zostałby przeniesiony na następnego 

wskazanego przez takiego wyborcę kandydata. Proces ten będzie powtarzany, aż pozostanie tylko 

dwóch kandydatów i kandydat z największą liczbą głosów zostanie zwycięzcą. Ta propozycja 

wyeliminowałaby oddzielną drugą turę prawyborów na stanowiska burmistrza, rzecznika praw 

obywatelskich i rewidenta.  

Wydłużyć czas między pojawieniem się wakatu w wybranym biurze Urzędu Miasta a 

momentem przeprowadzenia wyborów uzupełniających w celu obsadzenia tego wakatu. 

Wybory uzupełniające odbywałyby się zazwyczaj 80 dni po wystąpieniu wakatu, zamiast 45 dni 

(w przypadku rzecznika praw obywatelskich, rewidenta, przewodniczących dzielnic i członków 

Rady Miasta) lub 60 dni (w przypadku burmistrza). 

 

Dostosować harmonogram procesu wyznaczania granic okręgów Rady Miasta, aby był 

on zakończony, zanim kandydaci Rady Miasta zaczną zbierać podpisy pod wnioskami o 

umieszczenie ich nazwisk na kartach do głosowania w następnych prawyborach. Proces ten ma 

miejsce co dziesięć lat. 

 

Czy ta propozycja powinna zostać przyjęta? 
 

  



FINAL Ballot Questions-Polish 

PYTANIE 2: RADA DS. ROZPATRYWANIA SKARG OBYWATELSKICH 

 

Ta propozycja zmieniłaby Statut Nowego Jorku, aby: 

 

Zwiększyć 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. 

 

Wymagać, aby roczny budżet personelu CCRB  był na tyle wysoki, żeby mógł 

sfinansować liczbę pracowników CCRB równą 0,65% liczby umundurowanych 

funkcjonariuszy Departamentu Policji, chyba że burmistrz dokona pisemnego ustalenia, że 

sytuacja finansowa wymaga niższej kwoty budżetu.  

 

Wymagać, żeby komisarz ds. policji przekazał CCRB pisemne wyjaśnienie, gdy 

komisarz ds. policji zamierza odstąpić lub odstąpił od środków dyscyplinujących zalecanych 

przez CCRB lub zastępcę komisarza ds. policji (lub asystenta zastępcy) w sprawach 

procesowych. 

 

Umożliwić CCRB zbadanie prawdziwości każdego istotnego oświadczenia złożonego w 

trakcie dochodzenia CCRB lub rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez funkcjonariusza policji, 

który jest przedmiotem takiej skargi, i zalecić środki dyscyplinujące w stosunku do 

funkcjonariusza policji w stosownych przypadkach. 

 

Umożliwić członkom CCRB, większością głosów, przekazanie uprawnień rady do 

wydawania i egzekwowania wezwań do sądów w celu wymuszenia obecności świadków i 

przedstawienia dokumentacji do celów dochodzenia dyrektorowi wykonawczemu CCRB. 

 

Czy ta propozycja powinna zostać przyjęta? 
 

  



FINAL Ballot Questions-Polish 

PYTANIE 3: ETYKA I PRAWO WŁAŚCIWE 

 

Ta propozycja zmieniłaby Statut Nowego Jorku, aby: 

 

Zakazać wybierania urzędników miejskich i mianowanych urzędników wyższego 

szczebla stawienia się przed agencją (lub, w niektórych przypadkach, oddziałem organu 

rządowego), w której pracowali przez dwa lata po odejściu ze służby w instytucjach miejskich, 

zamiast obecnego jednego roku. Zmiana miałaby zastosowanie do osób, które opuszczą urząd 

podlegający wyborom lub zakończą zatrudnienie w instytucjach miejskich po 1 stycznia 2022 

r.  

 

Zmienić skład 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. 

 

Zakazać członkom COIB udziału w kampaniach wyborczych do lokalnych biur i 

zmniejszyć maksymalną kwotę pieniędzy, jaką członkowie mogą wnieść w każdym cyklu 

wyborczym, do kwot, jakie kandydaci mogą otrzymać od osób prowadzących interesy z 

Miastem (400 USD lub mniej, w zależności od stanowiska). 

 

Zażądać, aby miejski dyrektor programu Firmy Należące do Mniejszości i Kobiet 

(Minority- and Women-Owned Business Enterprise, M/WBE) podlegał bezpośrednio pod 

burmistrza i ponadto wymagać, aby taki dyrektor był wspierany przez biuro burmistrza ds. 

M/WBE. 

 

Wymagać, aby korporacyjny radca prawny Miasta, obecnie mianowany przez 

burmistrza, również był zatwierdzany przez Radę Miasta.  

 

Czy ta propozycja powinna zostać przyjęta? 
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PYTANIE 4: BUDŻET MIASTA 

 

Ta propozycja zmieniłaby Statut Nowego Jorku, aby: 

 

Umożliwić Miastu korzystanie z funduszu stabilizacji dochodów lub „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. 

 

Ustalić minimalne budżety dla rzecznika praw obywatelskich i przewodniczących 

dzielnic. Budżet dla każdego urzędu byłby co najmniej tak wysoki, jak jego budżet na rok 

budżetowy 2020, korygowany co roku o kwotę niższą od stopy inflacji lub zmianę procentową 

w całkowitym budżecie wydatków Miasta (z wyłączeniem niektórych składników), chyba że 

burmistrz stwierdzi, że niższy budżet jest konieczny w związku z sytuacją finansową. 

 

Wymagać od burmistrza przedłożenia do 26 kwietnia (zamiast 5 czerwca) Radzie Miasta 

szacunku dochodów z podatku od nieruchomości. Burmistrz może przedłożyć zaktualizowane 

dane szacunkowe po tej dacie, ale musi wyjaśnić, dlaczego taka aktualizacja była konieczna z 

finansowego punktu widzenia, jeśli została złożona po 25 maja. 

 

Wymagać, aby w przypadku wprowadzania przez burmistrza zmiany w planie finansowym 

Miasta wymagającej zmiany w budżecie proponowana zmiana budżetu była przedkładana 

Radzie w ciągu 30 dni. 

 

 

Czy ta propozycja powinna zostać przyjęta? 
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PYTANIE 5: WYKORZYSTANIE GRUNTÓW 

 

Ta propozycja zmieniłaby Statut Nowego Jorku, aby:  

 

W przypadku projektów podlegających jednolitej procedurze przeglądu wykorzystania 

gruntów (Uniform Land Use Review Procedure, ULURP), wymagać od Wydziału Planowania 

Miasta (Department of City Planning, DCP) przekazania szczegółowego streszczenia projektu 

danemu przewodniczącemu dzielnicy, Radzie Dzielnicy i Wspólnocie Środowiskowej co 

najmniej 30 dni przed certyfikacją wniosku do udostępnienia społeczeństwu i opublikowania 

tego streszczenia na swojej stronie internetowej, 

 

Zapewnić Wspólnotom Środowiskowym dodatkowy czas na zapoznanie się i 

rozpatrywanie wniosków ULURP certyfikowanych przez SCP do wglądu społeczności od 1 

czerwca do 15 lipca, z bieżącego 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. 

 

Czy ta propozycja powinna zostać przyjęta? 
 

 

 


