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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PLAN WPROWADZENIA LIMITÓW KADENCJI
I ZAKAZU UZYSKIWANIA DOCHODÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ DLA WYBIERANYCH
URZĘDNIKÓW W CAŁYM STANIE
Odważna reforma zasad etyki ogłoszona podczas pierwszego orędzia stanowego
w celu przywrócenie zaufania, uczciwości i odpowiedzialności we władzach
W ramach pierwszego orędzia stanowego w 2022 roku, Gubernator Kathy Hochul
ogłosiła dziś plan wprowadzenia limitów kadencji na stanowiskach gubernatora,
wicegubernatora, prokuratora generalnego i skarbnika stanowego (Comptroller).
Gubernator zaproponuje również zakaz uzyskiwania dochodów z innych źródeł podczas
pełnienia urzędu przez urzędników wybieranych w wyborach stanowych. Te śmiałe
reformy mają na celu zwiększenie odpowiedzialności i zaufania do uczciwości rządu
stanowego.
„W pierwszym dniu urzędowania na stanowisku gubernator zobowiązałam się do
przywrócenia zaufania do władz i codziennie podejmuję kroki, aby zapewnić otwarte i
etyczne rządy, na jakie zasługują mieszkańcy stanu Nowy Jork”, powiedziała
Gubernator Hochul. „Chcę, aby ludzie znów uwierzyli w swój rząd. Dzięki tym
odważnym reformom sprawimy, że mieszkańcy stanu Nowy Jork będą wiedzieli, że ich
przywódcy pracują dla nich i są skupieni na służbie mieszkańcom tego stanu”.
Gubernator wprowadzi poprawkę do konstytucji, aby ustalić limit dwóch kolejnych
kadencji dla urzędników wybieranych w wyborach stanowych. Gubernator Hochul
zaproponuje również prawo wprowadzające zakaz uzyskiwania dochodów z innych
źródeł dla tych samych wybieranych urzędników, z wyjątkiem stanowisk akademickich,
które muszą uzyskać zgodę komisji etyki.
Od pierwszego dnia swojego urzędowania Gubernator Hochul podjęła działania mające
na celu przywrócenie zaufania publicznego do władz:
• Szkolenia z zakresu etyki: Gubernator Hochul podpisała rozporządzenie
wykonawcze wymagające od wszystkich pracowników stanowych uczestnictwa
w szkoleniu z zakresu etyki po zatrudnieniu, a następnie w regularnych
odstępach czasu.
• Reformy ustawy o wolności informacji (Freedom of Information Law,
FOIL): Gubernator Hochul wdrożyła reformy procesu FOIL w celu zwiększenia
przejrzystości dla dziennikarzy i obywateli. Gubernator zaczęła również wymagać

•
•

•

od agencji stanowych, aby identyfikowały i proaktywnie zamieszczały najczęściej
poszukiwane dane, co, przede wszystkim, ma na celu zmniejszenie
zapotrzebowania na konieczność stosowania ustawy FOIL
Umowy o wyłączeniu: Gubernator i inni wysocy rangą członkowie jej
administracji opublikowali pełne umowy o wyłączeniu, których przestrzegają .
Plany przejrzystości: Gubernator Hochul nakazała ponad 70 agencjom
wykonawczym i organom publicznym opublikowanie planów przejrzystości
publicznej, które są publicznie zamieszczone w Internecie.
Walka z molestowaniem i dyskryminacją: Aby usprawnić reagowanie Izby
Wykonawczej (Executive Chamber) na oskarżenia o molestowanie i
dyskryminację, Gubernator Hochul wynajęła niezależną zewnętrzną kancelarię
prawniczą, która będzie w uczciwy i bezstronny sposób badać wszystkie skargi,
oraz utworzyła nowy dział kadr.
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