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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ PRZEDŁUŻAJĄCĄ MOŻLIWOŚĆ
WIRTUALNEGO UCZESTNICZENIA W POSIEDZENIACH PUBLICZNYCH
Rozporządzenie (S.50001/A.40001) umożliwia mieszkańcom stanu Nowy Jork
wirtualne uczestnictwo w spotkaniach władz stanowych i lokalnych w celu
zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, pomagając osobom
niepełnosprawnym uczestniczyć w życiu samorządowym
Dziś rano Gubernator Kathy Hochul podpisała rozporządzenie (S.50001/A.40001)
przedłużające możliwość wirtualnego uczestnictwa obywateli w spotkaniach lokalnych
władz podczas pandemii COVID-19 zgodnie z Ustawą o otwartym dostępie do spotkań
(Open Meetings Law) przyjętą przez administrację stanu Nowy Jork. Na mocy przepisów,
które początkowo zostały wprowadzone w życie zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym
podczas zeszłorocznego stanu wyjątkowego, posiedzenia władz stanowych i lokalnych,
które normalnie odbywają się fizycznie, mogą odbywać się zdalnie, o ile obywatele mają
możliwość ich oglądania lub słuchania spotkania oraz jeśli treść spotkania jest nagrywana,
a następnie zapisywana. Wprowadzona zmiana zmniejszy prawdopodobieństwo
gromadzenia się osób podczas spotkań publicznych w czasie obecności wariantu Delta,
zapewniając jednocześnie możliwość kontynuowania działalności publicznej.
„Powiedzmy sobie jasno – pandemia COVID-19 jeszcze się nie skończyła, a dotarły do
mnie słowa zaniepokojenia urzędników w całym stanie, że ich wyborcy nie mają
możliwości uczestniczenia w organizowanych spotkaniach publicznych”, powiedziała
Gubernator Hochul. „Ten rozsądny przepis rozszerza przywilej, który nie tylko pomaga
mieszkańcom stanu Nowy Jork bezpiecznie uczestniczyć w procesie politycznym, ale
także zwiększa ich dostęp do przedstawicieli władz poprzez udostępnienie większej liczby
opcji śledzenia spotkań publicznych. Rozporządzenie będzie umacniać otwarty i
przejrzysty styl sprawowania władzy, który zobowiązaliśmy się utrzymać w Empire State”.
Spotkania mogą być udostępniane za pośrednictwem platformy wideo, np. Zoom, lub
przez telefon. Nie ulega zmianie wymóg, że organy publiczne muszą powiadomić
wyborców o odbywającym się posiedzeniu oraz muszą poinformować wyborców, w jaki
sposób można uzyskać wirtualny dostęp do danego spotkania.
W dniu 12 marca 2020 r. rozporządzenie wykonawcze 202.1 zawiesiło część prawa stanu
Nowy Jork wymagającego, aby spotkania odbywały się przy fizycznym udziale uczestników,
i umożliwiło organizację posiedzeń publicznych w formie wirtualnej. W dniu 25 czerwca
2021 r. zniesiono stan wyjątkowy, wycofując postanowienie zawieszające przepis.

Senator Jeremy Cooney powiedział: „Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, przejrzystość i
dostępność są kluczowe dla sprawowania władzy w stanie Nowy Jork. Na mocy
wprowadzonego rozporządzenia posiedzenia publiczne będą mogły odbywać się
zdalnie, ale nadal będą dostępne dla wszystkich, którzy chcieliby je obejrzeć, co jest
kluczowe, aby społeczność pozostała zaangażowana w kontakt z władzami podczas
tego kryzysu zdrowia publicznego. Środki te są potrzebne, aby mieszkańcy stanu Nowy
Jork mogli nadal mieć dostęp do wybranych urzędników, a jednocześnie, aby pozostali
bezpieczni, ponieważ nadal wracamy do normalności do siebie po okresie pandemii”.
Członkini Zgromadzenia, Karen McMahon, powiedziała: „Choć stan wyjątkowy
został zniesiony, jasne jest, że pandemia się nie skończyła i że wymagana jest pewna
elastyczność zapewniająca możliwość bezpiecznego funkcjonowania administracji
rządowej. Uchwalone rozporządzenie umożliwiają gminom i innym jednostkom
samorządu terytorialnego prowadzenie posiedzeń na odległość, tak aby działalność
władz mogła być kontynuowana bez narażania zdrowia i bezpieczeństwa uczestników
spotkania. Dziękuję Gubernator Hochul za zajęcie się tą ważną kwestią podczas
naszej sesji nadzwyczajnej”.
Prezes Stowarzyszenia Hrabstw Stanu Nowy Jork, Jack Marren, powiedział:
„Hrabstwa doceniają wysiłki Gubernator Hochul, liderce większości senackiej – pani
Stewart-Cousins i przewodniczącemu Heastie za podjęcie nadzwyczajnego kroku,
jakim jest zwołanie sesji specjalnej w celu uchwalenia przepisów dających zarządom
hrabstw i innym organom publicznym prawo do zwoływania posiedzeń na odległość, w
przypadku, gdyby okazało się to konieczne. Zgodnie ze słowami Gubernator, lokalni
urzędnicy z całego stanu apelowali o wprowadzenie tego tymczasowego
rozporządzenia w obliczu niepewności związanej z wariantem Delta COVID-19 i
doceniamy, że Gubernator wysłuchała obaw przedstawicieli lokalnych samorządów.
Najlepiej służymy mieszkańcom stanu Nowy Jork, gdy wszystkie szczeble i organy
władzy konstruktywnie ze sobą współpracują, a ta specjalna sesja była przykładem
współpracy lokalnych samorządów z Gubernator, liderką większości, przewodniczącym
i wszystkimi stanowymi ustawodawcami, aby zapewnić dalsze bezpieczne i skuteczne
funkcjonowanie administracji w trakcie walki z COVID-19”.
Dyrektor Konferencji Burmistrzów stanu Nowy Jork, Peter A. Baynes, powiedział:
„Podczas pierwszych piętnastu miesięcy pandemii, rozporządzenie wykonawcze 202.1
pozwalało organom publicznym na wirtualne prowadzenie posiedzeń. Eksperyment ten
okazał się skuteczny i popularny zarówno z punktu widzenia zdrowia publicznego, jak i
administracji rządowej. Według wszelkich danych, frekwencja publiczna na spotkaniach
władz samorządowych wzrosła, a ryzyko zdrowotne zostało zminimalizowane. W
związku z tym, przyznanie lokalnym samorządom prawa do ponownego zdalnego
przeprowadzania posiedzeń pozwoli na kontynuowanie funkcjonowania administracji
przy jednoczesnym zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa wyborców. Jest to
szczególnie ważne w świetle pojawienia się wariantu Delta i niedawnego wzrostu liczby
przypadków COVID w całym stanie. Co ważne, wprowadzone w życie rozporządzenie
nie wprowadza żadnych zmian odnośnie prawa do udziału obywateli, co zapewnia
lokalnym władzom możliwość ustalenia własnej polityki w tym zakresie”.

Przewodnicząca Konsorcjum Rad ds. Edukacji, Shino Tanikawa, powiedziała:
„Prowadzenie hybrydowych spotkań było niezwykle trudne dla miejskich i gminnych rad
ds. edukacji i udział uczestniczących w nich obywateli znacznie spadł od momentu
wygaśnięcia pod koniec czerwca postanowień Ustawy o otwartym dostępie do spotkań
(Open Meetings Law). Aby pogorszyć sytuację, wskaźniki zakażenia w mieście Nowy
Jork wzrosły do ponad 4%, co sprawia, że wielu rodziców obawia się spotkań fizycznych.
Jestem głęboko wdzięczna za inicjatywę Gubernator Hochul, która pozwala organom
publicznym na powrót do spotkań wirtualnych. Będziemy mogli zwiększyć frekwencję i
wypełniać swoje obowiązki bardziej efektywnie i bez uszczerbku dla naszego zdrowia”.
Prezes Empire Justice Center, Kristin Brown, powiedziała: „Obywatele mają prawo
uczestniczyć w posiedzeniach organów publicznych, słuchać debat i obserwować
procesy podejmowania decyzji, a pandemia lub jakikolwiek inny stan zagrożenia nie
powinien być pretekstem do zamknięcia naszych demokratycznych procesów. Jako
ogólnostanowy dostawca usług prawnych dla mieszkańców stanu Nowy Jork o niskich
dochodach, wierzymy, że przejrzystość i dostępność są szczególnie ważne dla ludzi,
którzy mogą mieć trudności z uzyskaniem czasu wolnego od pracy, możliwości lub
środków na podróż, aby podzielić się swoimi opiniami z urzędnikami państwowymi.
Dziękujemy Gubernator Hochul za podjęcie natychmiastowych działań w celu
zapewnienia przejrzystości w naszej administracji”.
Dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Miast, Gerry Geist, powiedział: „W miarę
rozprzestrzeniania się wariantu COVID-19 Delta i wzrostu liczby zakażeń, miasta w
całym stanie Nowy Jork wyrażają rosnącą potrzebę przywrócenia możliwości zdalnego
przeprowadzania spotkań otwartych dla obywateli. Dając organom publicznym takie
uprawnienie do 15 stycznia 2022 r., rozporządzenie Gubernator Hochul zmieniające
Ustawę o otwartym dostępie do spotkań doskonale odpowiada na tę potrzebę,
zapewniając jednocześnie możliwość optymalnego udziału obywateli i ich
zaangażowanie. Stowarzyszenie Miast zdecydowanie popiera to rozporządzenie i
dziękuje Gubernator Hochul oraz organom ustawodawczym za wysłuchanie głosu
lokalnych samorządów i współpracę nimi”.
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