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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE DWIE USTAWY ZWIĘKSZAJĄCE 
PRZEJRZYSTOŚĆ W ADMINISTRACJI STANOWEJ I LOKALNEJ  

  
Ustawa (S.1150-A/A.1228-A) wymaga, aby dokumenty, które mają być omawiane 

na otwartych posiedzeniach, były udostępniane co najmniej 24 godziny przed 
spotkaniem  

  
Ustawa (S.4625-A/A.1442-B) wymaga, aby MTA publikował swoje dane w 

formatach otwartych danych, które mogą być łatwo dostępne i pobierane przez 
społeczeństwo  

  
Gubernator Kathy Hochul podpisała dziś dwie ustawy zwiększające przejrzystość w 
administracji stanowej i lokalnej. Pierwsza ustawa wymaga, aby dokumenty, które 
będą omawiane na otwartych spotkaniach, były udostępniane na żądanie lub 
umieszczane na stronie internetowej rządu co najmniej 24 godziny przed spotkaniem. 
Druga ustawa wymaga, aby Zarząd Transportu Metropolitalnego (Metropolitan 
Transportation Authority, MTA) publikował swoje dane w formatach, które są łatwo 
dostępne i mogą być łatwo pobrane i wykorzystane przez społeczeństwo.  
  
„Nie ma usprawiedliwienia dla utrzymywania mieszkańców stanu Nowy Jork w 
niewiedzy na temat działań, jakie podejmują rządy, aby pomóc swoim wyborcom, a my 
od pierwszego dnia zobowiązaliśmy się do większej przejrzystości”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Te ustawy będą wymagały, aby ważne dokumenty władz 
lokalnych i dane MTA były odpowiednio dostępne dla wyborców, aby mogli je 
przeczytać i z nich skorzystać. Mieszkańcy stanu Nowy Jork powinni być informowani o 
pracy, jaką rząd wykonuje dla nich każdego dnia, ale musimy ułatwić im zdobycie tych 
informacji.”  
  
Udostępnianie dokumentów przed otwartymi spotkaniami (S.1150-A/A.1228-A)  
Ustawa ta umożliwia, aby dokumenty, które mają być omawiane na otwartych 
spotkaniach, były dostępne dla opinii publicznej co najmniej 24 godziny przed 
spotkaniem. Ustawa o otwartych spotkaniach (Open Meetings Law) ma na celu 
wzmocnienie pozycji społeczeństwa poprzez dostępność spotkań organów 
publicznych. Prawo wymaga od nich udostępniania opinii publicznej odpowiednich 
dokumentów, takich jak proponowane zasady, przepisy czy uchwały. Jednakże obecne 
prawo wymaga jedynie, aby dokumenty były udostępniane przed posiedzeniami 
„zgodnie z ustaleniami agencji lub departamentu.” Standard ten spowodował, że 



niektóre organy rządowe nie udostępniają materiałów przed posiedzeniami, co 
zmniejsza przejrzystość. Ta ustawa wymaga, aby wszelkie proponowane uchwały, 
ustawy, zasady, przepisy, polityki lub poprawki były udostępniane na żądanie i 
zamieszczane na stronie internetowej organu z co najmniej 24-godzinnym 
wyprzedzeniem przed ich omówieniem na otwartym posiedzeniu, dając społeczeństwu 
dostęp do tych ważnych dokumentów z wyprzedzeniem.  
  
Senator, Anna M. Kaplan, powiedziała: „Udział społeczeństwa w otwartych 
spotkaniach jest kamieniem węgielnym naszej demokracji i istotną szansą dla 
obywateli, aby ich obawy zostały wysłuchane i uwzględnione przez ich przedstawicieli. 
Aby społeczeństwo miało możliwość znaczącego udziału w tym procesie, musi mieć 
dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia dyskusji przed każdym spotkaniem, 
jednak niestety zbyt wiele organów publicznych w stanie Nowy Jork wykorzystuje 
słabość naszego obecnego prawa, aby ominąć ten ważny wymóg. Nadszedł czas, aby 
każdy organ publiczny w całym stanie przyjął tę zdroworozsądkową praktykę, a dzięki 
tej prostej ustawie zapewnimy, że tak się stanie. Jestem wdzięczna za moją 
współpracę z panią Amy Paulin w sprawie tego ważnego i innych środków dobrego 
rządzenia oraz wyrażam uznanie ze przywództwo gubernator Kathy Hochul w jej walce 
o bardziej przejrzysty i otwarty rząd stanu.”  
  
Wymaganie od MTA publikowania danych w łatwo dostępnych formatach 
(S.4625-A/A.1442-B)  
Ustawa ta wymaga, aby MTA publikował swoje dane w otwartych formatach danych, 
które mogą być łatwo dostępne, pobierane i używane przez społeczeństwo. MTA 
będzie musiał wyznaczyć koordynatora ds. danych i będzie mieć 180 dni na 
opublikowanie w ciągu trzech lat takiej ilości danych, jaka jest wykonalna i zgodna z 
prawem. Ustawa ta ujednolica rozporządzenie wykonawcze nr 95 z 2013 r., 
„Korzystanie z technologii w celu promowania przejrzystości, poprawy wydajności 
rządu i zwiększenia zaangażowania obywateli”, w prawo.  
  
Senator, Leroy Comrie, powiedział: „Największa władza publiczna w naszym stanie, 
odpowiedzialna za tysiące miejsc pracy, miliardy dolarów w inwestycjach kapitałowych 
i kluczowy wkład w naszą gospodarkę musi być niezawodna i odpowiedzialna. Ustawa 
o zapewnieniu otwartych danych przez MTA (MTA Open Data Act) jest krokiem we 
właściwym kierunku, aby zapewnić bardziej przystępny sposób przeglądu finansów, 
kontraktów i ogólnej wydajności MTA. Przejrzystość jest receptą potrzebną do 
wypełnienia luki zaufania pomiędzy MTA a społeczeństwem. Chciałbym podziękować 
orędownikom i moim kolegom z branży transportowej za ich silne poparcie dla tej 
ustawy i pogratulować gubernator Hochul wprowadzenia jej w życie.”  
  
Członek Zgromadzenia, Robert Carroll, powiedział: „Wyrażam uznanie dla 
gubernator Hochul za podpisanie ustawy o zapewnianiu otwartych danych przez MTA. 
Dzięki dzisiejszemu podpisaniu tej ustawy, MTA będzie teraz musiał udostępnić swoje 
dane publicznie i sprawić, by były łatwo dostępne. Ustawa o zapewnieniu otwartych 
formatów danych przez MTA sprawi, że MTA będzie bardziej przejrzyste i 
odpowiedzialne wobec milionów mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy polegają na 



metrze, autobusach i pociągach podmiejskich, aby poruszać się w swoim codziennym 
życiu.”  
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