
 
 

SPOTKANIA I WYSŁUCHANIA PUBLICZNE 2018 
 
Czwartek, 31 maja 2018 r. w 1PM 
Pratt Institute, 144 West 14th Street, Room 213, New York, NY 10011 
 
ZAWIADOMIENIE O SPOTKANIU PUBLICZNYM  
 
Miejska Komisja Rewizyjna ds. Statutu (Charter Revision Commission) organizuje spotkanie publiczne we 
czwartek 31 maja 2018 r. Komisja określi kluczowe kwestie poruszone przez opinię publiczną, które 
mogą wymagać dalszych badań. Spotkanie odbędzie się w Pratt Institute, 144 West 14th Street, Room 
213, New York, NY 10011. Spotkanie jest ogólnodostępne dla wszystkich chętnych. W związku z tym, że 
jest to publiczne spotkanie, a nie publiczne wysłuchanie, osoby w nim uczestniczące będą miały okazję 
obserwować dyskusje Komisji, nie będą jednak mogły zeznawać przed nią. 
 
Co mogą zrobić osoby, które potrzebują pomocy, aby móc uczestniczyć w spotkaniu? Miejsce 
spotkania jest dostępne dla osób korzystających z wózków inwalidzkich lub innych urządzeń 
ułatwiających poruszanie się. Dostępne będą systemy nagłośnieniowe z pętlą indukcyjną i tłumacze na 
ASL (amerykański język migowy). Ponadto, z wyprzedzeniem, osoby chcące uczestniczyć w spotkaniu 
mogą poprosić o tłumacza na inny język.   Wnioski o tłumaczenia językowe lub o dodatkowe ułatwienia 
w dostępie można składać najpóźniej do godziny 17:00 w piątek 25 maja 2018 roku, wysyłając 
wiadomość e-mail do Komisji na adres requests@charter.nyc.gov lub dzwoniąc pod numer 212-386-
5350. 
 
Transmisja wideo na żywo z tego spotkania będzie dostępna na stronie nyc.gov/charter. 
 
Inne często zdawane pytania 

 

Czym jest Komisja Rewizyjna ds. Statutu Nowego Jorku? 

Nowy Jork ma Statut, który określa strukturę, uprawnienia i obowiązki naszego samorządu miejskiego.  

Zadaniem Komisji Rewizyjnej ds. Statutu jest dokonanie przeglądu Statutu miasta i rozważenie, czy 

istnieją sposoby jego ulepszenia.  

  

Czy mogę podzielić się swoimi pomysłami na temat zmian w Statucie? 

Oczywiście! Opinie od ogółu społeczeństwa mają kluczowe znaczenie dla procesu zmian i chcemy je 

poznać. Każdy ma możliwość przedstawienia Komisji swoich poglądów na temat sposobów 

udoskonalenia Statutu. Można to zrobić na kilka sposobów: 

  

1. W lipcu 2018 r. Komisja przeprowadza publiczne wysłuchania w każdej dzielnicy. Można wziąć 

udział w wysłuchaniu i podzielić się swoimi opiniami w formie ustnej i/lub pisemnej. 

mailto:requests@charter.nyc.gov
https://csmail.nyc.gov/owa/redir.aspx?C=RgTvl5TE6z1apDr7iL78uvPLqm1gDpB4mxaoGgj3lss4h7nwTLvVCA..&URL=http://www1.nyc.gov/site/charter/meetings/2018-public-meetings-hearings.page


2. Nie chcesz czekać do tego czasu?  Swoje uwagi można przesłać na adres 

comments@charter.nyc.gov lub online na stronie nyc.gov/charter. 

  

Jakiego tematu dotyczy spotkanie? 

Komisja Rewizyjna ds. Statutu chce usłyszeć, jak można poprawić działanie i efektywność naszego 

samorządu. Jesteśmy również zainteresowani poprawą wyborów do władz miast i ułatwieniem 

społeczeństwu głosowania i angażowania się w życie obywatelskie. Mamy nadzieję, że podzielicie się 

swoimi przemyśleniami na temat tego, w jaki sposób możemy osiągnąć te cele i innymi pomysłami na 

temat ulepszenia Statutu. 

  

W jaki sposób zostaną wykorzystane moje opinie? 

Komisja uważnie przeanalizuje wszystkie zeznania i komentarze publiczne, aby zidentyfikować 

potencjalne zmiany w Statucie. Ostatecznie propozycje zmian mogłyby zostać poddane ogólnemu 

głosowaniu w listopadzie 2018 r. 

 

Statut Nowego Jorku jest dostępny tutaj: https://bit.ly/2bJbUKu 

 

Śledź działania Komisji na Twitterze @NYCCharter lub na Facebooku pod adresem 

facebook.com/nyccharter 
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