
Miasto Nowy Jork   
Komisja Czarterowa 2019r. 

 

Przyjdź na spotkanie publiczne lub posiedzenie: Komisja Rewizyjna 

Czarteru 2019 będzie organizować serię spotkań publicznych i posiedzeń w pięciu 

dzielnicach  począwszy od jesieni 2018r.  i w następnym roku. 

Powiedz nam co myślisz:  Co myślisz że działa a co nie działa w rządzie 

Nowego Jorku? Jaka jest twoja wizja dla naszego miasta na następne 30 lat? Na spot-

kaniach i posiedzeniach możesz dowiedzieć się o problemach i podzielić się  swoimi 

sugestiami i pomysłami. Możesz także przedłożyć swoje pomysły na naszej stronie 

internetowej charter2019.nyc/contact.   

Głosuj: Komisja przedłoży głosującym do zatwierdzenia szkic nowego lub poprawionego 

Czarteru w listopadzie 2019r.  To jest bardzo ważne abyśmy dowiedzieli się od was.   

JAK SIĘ W TO WŁĄCZYĆ? 

Struktura rządu miasta Nowy Jork  była 

całkowicie zrekonstruowana w 1989r. 

Przedtem Board of Estimate, skłądająca 

się tylko z 8 członków, miała więcej 

władzy niż Rada Miejska jeśi chodzi o 

budżet i zagosgospodarowanie terenu .  

 CZY WIEDZIELIŚCIE ŻE? 

Skontaktuj się z nami! 
 Otwórz stronę internetową charter2019.nyc 

 Wejdź na charter2019.nyc/contact aby dać swe propozycje  

 Pytania kierujcie na e-mail info@charter2019.nyc 

 Śledźcie nas na facebook, twitter & instagram: @charter2019nyc 

 Jeffrey D. Friedlander, New York City 

Charter Revision, N.Y.L.J. (Sept. 22, 2003), 

dostępne w http://www.nyc.gov/html/law/

downloads/pdf/ar092203.pdf. 

 New York State Department of State, 

Revising City Charters in New York State 

– James A. Coon Local Government Tech-

nical Series, at 3 (2015), dostępne w 

https://www.dos.ny.gov/lg/publications/

Revising_City_Charters.pdf. 

     POMOCNE ŹRÓDŁA 

W listopadzie 2019r.  

Nowojorczycy będą  

głosować czy zmienić czarter 

miejski. 

Czarter miasta Nowy Jork, założony przez  

Prawodawstwo Stanowe w 1897r, jest konstytucją 

miasta, tworzącą szkielet naszego rządu. Czarter 

kontroluje jak miasto wydaje nasze pieniądze, jak 

powzięte są decyzje co do zmian w naszych osiedlach, 

i zakres włądzy naszych wybranych urzędników.  

Prawie 30 lat temu  Komisja Revizyjna Czarteru prze-

budowała rząd naszego miasta.  

Przyszedł czas na nowe 

na nowe spojrzenie na to.   
 

CO TO JEST CZARTER MIASTA NOWY JORK? 
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Czarter 101  

Ważne rozdziały w Czarterze szkicują  
budżet, planowanie, klasyfikację terenu, 
kontraktowanie, kolektywne pertraktacje 
i procesy zagospodarowania  terenu dla 
miasta. 

Czarter tworzy ważne instytucje– 
włączywszy agencje miejskie takie jak De-

partment of Housing Preservation and 
Development, Sanitation, NYPD, 311, i 
inne—i określa ich władzę i obowiązki 
tych agencji wybranych urzędników. 

Stworzenie 

komisji dla 

zapoznania się  

z Czarterem 

Zbieranie opinii pub-

licznej 
 

 

Zbieranie  

rekomendacji  

i głosowanie 

Rada miasta Nowy Jork  

wydała localne zarządzen-

ie dla stworzenia the 

Czarterowej Komisji Re-

wizyjnej na rok 2019. 

Komisja w której skład 

wchodzą członkowie 

wyznaczeni przez Burmis-

trza, Speakera Rady Mi-

a s t a ,  P r e z y d e n c i 

wszystkich pięciu dzielnic, 

the Przedstawiciel społec-

zeństwa, oraz Komptrol-

ler—mają szeroką włądzę 

dla przeprowadzenia re-

wizji od góry do dołu  

Czarteru Miasta.  

To zbieranie opinii tyczy 

się was. Członkowie 
społeczeństwa są  

zachęcani do przyjścia 
na posiedzenia Komisji i 

proponowania nnowych 
sposobów jak ulepszyć 

rząd naszego miasta. 
Wejdź na char-

ter2019.nyc/contact aby 

zgłosić swoje pomysły.  

Potem jak Komisja  

zapozna się z  Czar-
terem i zbierze infor-

macje od społeczeństwa, 
przedstawi ona rekom-

mendacje na publiczne 
głosowanie w listopadzie 

2019r.  

JAK CZARTER BĘDZIE ZMIENIANY? 

 

CO CZARTER MOŻE ZROBIĆ?  

Czarter może regulować wiele spraw, ale są pewne ograniczenia. Oto kilka wyjątków: 

MOŻE NIE MOŻE 

Ustalać zakres I ograniczenia władzy 

urzedników miejskich. 

Eliminować wewnątrz-polityczne konflikty   

 

Przygotować warunki dla liderów rządu 

dla osiągnięcia pożadanych zmian  

 

Obniżyć miejscową skalę przestępstw 

Decydować o zagospodarowaniu terenu w 

mieście 

Wstrzymać kontroversyjny projekt 

  


