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Pytania do poddania pod głosowanie 

 

Pytanie nr 1 do poddania pod głosowanie: Dodanie deklaracji w sprawie wartości, którymi 
mają się kierować władze miasta 

Propozycja dotyczy zmiany Statutu Miasta Nowy Jork (New York City Charter) w następujący 
sposób: 

Dodanie preambuły, która byłaby wstępną deklaracją wartości i wizji dążenia do „miasta 
sprawiedliwego i zapewniającego równość dla wszystkich” nowojorczyków;  

oraz 

Zawarcie w preambule stwierdzenia, że miasto musi starać się naprawić „minione i istniejące 
szkody oraz zrekonstruować, zrewidować i wymyślić na nowo nasze fundamenty, struktury, 
instytucje i prawa, dążąc do sprawiedliwości i równości praw wszystkich nowojorczyków”. 

Preambuła ma stanowić wskazówkę dla władz miasta w wypełnianiu ich obowiązków. 

Czy ta propozycja zostanie przyjęta? 

 

Pytanie nr 2 do poddania pod głosowanie: Ustanowienie biura, planu i komisji ds. równości 
rasowej 

Propozycja ta dotyczy następujących zmian w Statucie Miasta: 

Wymóg opracowania co dwa lata planów dotyczących równości rasowej dla całego miasta i 
poszczególnych agencji. Plany dotyczyłyby ukierunkowanych strategii i celów w zakresie 
zwiększenia równości rasowej oraz zmniejszenia lub wyeliminowania nierówności rasowych; 

Ustanowienie Biura ds. Równości Rasowej (Office of Racial Equity) i wyznaczenie Głównego 
Urzędnika ds. Równości (Chief Equity Officer), aby promować sprawiedliwość rasową i 
koordynować proces planowania w mieście. Biuro wspierałoby agencje miejskie w poprawie 
dostępu do usług i programów miejskich dla tych osób i społeczności, które ucierpiały w wyniku 
poprzednich polityk lub działań, a także gromadziłoby i raportowało dane dotyczące 
sprawiedliwości;  

oraz 

Ustanowienie Komisji ds. Równości Rasowej (Commission on Racial Equity), mianowanej 
przez urzędników wybieranych przez Miasto. Przygotowując nominacje do tej Komisji 
urzędnicy musieliby wziąć pod uwagę kandydatów będących przedstawicielami społeczności lub 
mających doświadczenie w obronie różnorodnych społeczności. Komisja wskaże i zaproponuje 
priorytety dotyczące procesu planowania w sprawach związanych z równością rasową oraz 
przeglądu agencji i ogólnomiejskich planów dotyczących równości rasowej. 
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Czy ta propozycja zostanie przyjęta? 

 

 

Pytanie nr 3 do poddania pod głosowanie: Pomiar rzeczywistych kosztów utrzymania 

Propozycja dotyczy zmiany Statutu Miasta Nowy Jork w następujący sposób: 

Miasto miałoby obowiązek stworzyć miarę rzeczywistych kosztów utrzymania pomocną w 
śledzeniu realnych kosztów zaspokojenia podstawowych potrzeb w mieście Nowy Jork — w tym 
kosztów mieszkaniowych, kosztów żywności, opieki nad dziećmi, transportu oraz innych 
niezbędnych kosztów — aby otrzymać informacje służące przy podejmowaniu decyzji 
programowych oraz uchwał. 

Władze miasta miałyby obowiązek ogłaszać pomiar rzeczywistych kosztów utrzymania co roku.  

Czy ta propozycja zostanie przyjęta? 

 


