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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA WPROWADZENIE ISTOTNYCH USPRAWNIEŃ
W ZAKRESIE PRZEJRZYSTOŚCI W ADMINISTRACJI STANOWEJ
Rozpoczyna nową erę odpowiedzialności w rządzie stanowym dzięki planom
przejrzystości obejmującym ponad 70 agencji wykonawczych i zmianom w
procesie FOIL
Gubernator Hochul ogłasza pełną politykę w zakresie wyłączenia z powodu
konfliktu interesów i wydaje Rozporządzenie wykonawcze zobowiązujące
wszystkich pracowników do odbycia szkoleń z zasad etyki
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj wprowadzenie istotnych usprawnień w
zakresie przejrzystości w rządzie stanowym, które radykalnie zwiększą dostęp do
danych i informacji oraz będą stanowić kontynuację procesu przywracania zaufania
mieszkańców stanu Nowy Jork do ich rządu stanowego. Gubernator Hochul nakazała
opublikowanie nowych planów przejrzystości obejmujących ponad 70 agencji
wykonawczych i władz publicznych, ogłosiła wprowadzenie ulepszeń w procesie
realizacji wniosków o udzielenie informacji w ramach ustawy o wolności informacji
(Freedom of Information Law, FOIL), zarządziła ujawnienie pełnej polityki w zakresie
wyłączenia z powodu konfliktu interesów (resucal policies), której jest wierna – jest to
pierwsze takie ujawnienie w przypadku urzędującego gubernatora stanu Nowy Jork –
jak również wprowadzenie polityki wyłączenia z powodu konfliktu interesów dla
zastępcy gubernatora i sekretarza gubernatora.
„Od pierwszego dnia mojej administracji jestem zaangażowana w przywracanie wiary
mieszkańców stanu Nowy Jork w ich rząd poprzez poprawę przejrzystości i zwiększenie
odpowiedzialności”, powiedziała gubernator Hochul. „Zmiany, które dziś ogłaszamy,
przybliżają nas do stworzenia takiego rządu, na jaki mieszkańcy stanu Nowy Jork
zasługują, a my będziemy kontynuować ten postęp.”
Gubernator Hochul zarządziła uruchomienie strony internetowej, na której znajdują się
nowe plany przejrzystości, dostarczone niedawno do biura gubernator przez agencje
stanowe. W planach tych agencje przedstawiły sposoby proaktywnego zwiększania
przejrzystości, takie jak przebudowa stron internetowych, przeprowadzanie
ogólnostanowych wizyt konsultacyjnych, rozszerzanie dostępu do języków oraz lepsze
wykorzystanie projektów Sunlight i OpenData. Wszystkie plany przejrzystości agencji są

dostępne tutaj. Biuro gubernator będzie współpracować z agencjami w celu wdrożenia
tych planów i dalszego promowania przejrzystości i odpowiedzialności.
Dodatkowo, gubernator Hochul ogłosiła również znaczące ulepszenia procesu FOIL, w
celu dostarczenia większej ilości dokumentów publicznych w szybszym czasie i
zmniejszenia zaległości tysięcy wniosków FOIL odziedziczonych przez administrację
Hochul. Agencje nie będą już zobowiązane do przesyłania odpowiedzi FOIL do Izby
Wykonawczej w celu weryfikacji, ale zamiast tego będą rozpatrywać wnioski FOIL
bezpośrednio przez Głównego Radcę Prawnego danej agencji. Agencje będą również
zobowiązane do podjęcia natychmiastowych kroków w celu zidentyfikowania i
upublicznienia często poszukiwanych dokumentów oraz dokumentów o znaczeniu
publicznym, tak aby zainteresowane strony mogły znaleźć odpowiednie informacje bez
konieczności składania wniosku FOIL. W oparciu o trwające prace administracji nad
przyspieszeniem rozpatrywania wniosków FOIL, ITS planuje poszukiwanie rozwiązań
technologicznych dla całego kraju, które mogą przyspieszyć szybkość udzielania
odpowiedzi FOIL. Izba Wykonawcza (Executve Chamber) dokona przeglądu wniosków
agencji w celu zaspokojenia potrzeb kadrowych i wydajności oprogramowania FOIL, a
także zapewni szkolenia FOIL dla wszystkich agencji stanowych.
Gubernator Hochul ujawniła pełną umowę o wyłączeniu, której przestrzega, aby uniknąć
konfliktu interesów, a także umowy o wyłączeniu dla zastępcy gubernator i sekretarza
gubernator. W porozumieniu tym gubernator Hochul zobowiązuje się do wyłączenia się
z wszelkich spraw dotyczących koncernu Delaware North oraz do niewykorzystywania
swojego stanowiska w celu osiągnięcia korzyści na rzecz tej firmy. Te dokumenty
dotyczące całkowitego wyłączenia, wraz z dokumentami dotyczącymi zastępcy
gubernator i sekretarza gubernator, zostały upublicznione tutaj.
Gubernator Hochul podpisała Rozporządzenie wykonawcze, na mocy którego wszyscy
pracownicy administracji stanowej zobowiązani są do odbycia szkolenia w zakresie
etyki przy zatrudnieniu, a także kursu odświeżającego raz na trzy lata; pracownicy Izby
Wykonawczej będą zobowiązani do odbycia takiego kursu odświeżającego raz na dwa
lata. To aktualizuje i rozszerza politykę szkoleń etycznych, które obowiązywały w
poprzednich administracjach.
Ogłoszone dzisiaj reformy są najnowszymi działaniami gubernator Hochul, aby
rozpocząć nową erę etyki i przejrzystości w rządzie stanowym. Na początku tego
tygodnia gubernator Hochul ogłosiła nową inicjatywę mającą na celu zlikwidowanie
przypadków molestowania i dyskryminacji w Izbie Wykonawczej oraz w całym rządzie
stanowym. Podpisała również ustawę wymagającą publikowania dodatkowych danych
przez Zarząd Transporty Metropolitarnego (Metropolitan Transit Authority, MTA) oraz
nakazującą agencjom stanowym udostępnianie odpowiednich dokumentów z 24godzinnym wyprzedzeniem przed jakimkolwiek spotkaniem publicznym. Gubernator
Hochul zaprezentowała również scentralizowany, dostępny dla społeczeństwa pulpit
nawigacyjny dotyczący COVID-19, dostarczający dodatkowych danych o m.in.
przypadkach zachorowań, szczepieniach, hospitalizacjach.
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