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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA GŁÓWNE ZAŁOŻENIA BUDŻETU NA ROK 
PODATKOWY 2023 

 
10 mld USD na odbudowę bazy pracowniczej i stworzenie systemu opieki 

zdrowotnej przyszłości 
 

31 mld USD na wzmocnienie kadry nauczycielskiej i inwestycje w szkoły 
 

Ulgi podatkowe dla małych firm i klasy średniej 
 

Rekordowy pięcioletni plan kapitałowy Departamentu Transportu o wartości 32,8 
mld USD pozwoli wykorzystać fundusze federalne do wsparcia głównych 

projektów infrastrukturalnych w całym stanie 
 

900 mln USD w ramach dotacji stabilizacyjnych na opiekę nad dziećmi pokryje 
koszty działania 15 000 placówek w całym stanie 

 
1 mld USD na finansowanie innowacyjnych małych firm i ulga podatkowa na 

wydatki związane z COVID 
 

Inwestycja w wysokości 1,5 mld USD w uniwersytety SUNY i CUNY w ciągu 
najbliższych pięciu lat i rozszerzenie grona osób uprawnionych do skorzystania 

z programu TAP 
 

 4 mld USD na realizację ustawy o obligacjach środowiskowych dotyczących 
czystej wody, czystego powietrza i ekologicznych miejsc pracy oraz 500 mln 

USD na morską energetykę wiatrową 
 

Uruchomienie nowego 5-letniego kompleksowego planu mieszkaniowego o 
wartości 25 mld USD 

 
224 mln USD na finansowanie inicjatyw organów ścigania i organizacji 

społecznych mających na celu zapobieganie przemocy z użyciem broni palnej 
  

Księga budżetowa na rok podatkowy 2023 jest dostępna tutaj 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.budget.ny.gov%2Fpubs%2Farchive%2Ffy23%2Fex%2Fbook%2Fbriefingbook.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cbf02bd77332d42bfed4508d9daa50767%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637781224745852526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WP%2FdIgiTaPhZbvHD6CxN1yNIkMtJWhZfDkI55CYgPkg%3D&reserved=0


Gubernator Kathy Hochul wraz z dyrektorem Wydziału Budżetu Robertem F. Mujicą Jr 
przedstawiła dzisiaj założenia budżetu wykonawczego na rok podatkowy 2023. Budżet 
wykonawczy na rok podatkowy 2023 jest zgodny ze zobowiązaniem pani gubernator 
do przyjęcia odważnego programu, który pozwoli odbudować bazę pracowniczą w 
sektorach opieki zdrowotnej i edukacji, zapewni ulgi podatkowe najbardziej 
potrzebującym, przyspieszy wzrost gospodarczy i stworzy dobrze płatne miejsca pracy 
dla klasy średniej, wzmocni infrastrukturę stanu i stawi czoła zmianom klimatycznym, 
zapewni bezpieczeństwo publiczne i pomoże w ochronie mieszkańców, poprawi 
przystępność cenową mieszkań, a także wprowadzi radykalne reformy, które 
przywrócą zaufanie do administracji stanu. 
 

„Dzięki rekordowym środkom możemy w sposób odpowiedzialny społecznie i rozważny 
pod względem fiskalnym szybko reagować na pandemię COVID-19 oraz wykorzystać 
tę niepowtarzalną szansę na lepszą przyszłość” – powiedziała gubernator 
Hochul. „Jak zaznaczyłam w orędziu stanowym: nadszedł czas na lepszą, 
sprawiedliwszą i bardziej inkluzywną wersję amerykańskiego marzenia. Nazwałam ją 
«nowojorskim marzeniem». Sprawimy, że «nowojorskie marzenie» stanie się 
rzeczywistością – i umożliwimy jego realizację każdemu mieszkańcowi stanu Nowy 
Jork”. 

 
„Budżet wykonawczy gubernator Hochul uwzględnia rekordowe inwestycje w 
kluczowych obszarach, zapewniając jednocześnie dobre przygotowanie na ewentualne 
przyszłe wstrząsy” – powiedział dyrektor Wydziału Budżetu Robert F. Mujica 
Jr. „Nie pozwolimy się więcej zaskoczyć – zarówno jeśli chodzi o szanse, jak i 
wyzwania. Po latach poważnych trudności ten budżet sprawi, że z perspektywy 
finansowej nasz stan będzie tak samo odporny, jak jego duch. To budżet, którego 
oczekują nasi mieszkańcy i na który zasługują”. 
 
Zrównoważony budżet 
 
Budżet proponowany przez gubernator Hochul na rok podatkowy 2023 odzwierciedla 
podstawowe potrzeby finansowe stanu Nowy Jork. Wraz ze wzrostem przychodów z 
podatków budżet jest zrównoważony przez cały okres planu finansowego do roku 
2027, nie zawiera luk i zakłada wzrost wydatków w 2023 r. poniżej poziomu inflacji. 
 
Odbudowa bazy pracowniczej opieki zdrowotnej 
 
Aby odbudować uszczuploną bazę pracowniczą opieki zdrowotnej i stworzyć system 
opieki gotowy na przyszłość, gubernator Hochul zapowiada wieloletnie inwestycje w 
opiekę zdrowotną o wartości ponad 10 mld USD, w tym ponad 4 mld USD na pokrycie 
kosztów wynagrodzeń i premii dla pracowników. Kluczowe elementy tej wieloletniej 
inwestycji obejmują: 
 

 1,2 mld USD na premie lojalnościowe i poprawiające higienę psychiczną 
pracowników opieki zdrowotnej: do 3000 USD dla pracowników pełnoetatowych, 



którzy pozostaną na swoich stanowiskach przez rok, oraz proporcjonalne 
premie dla tych, którzy pracują w mniejszym wymiarze godzin. 

 500 mln USD na dodatki do kosztów utrzymania (Cost of Living Adjustments, 
COLA), aby pomóc w podniesieniu płac pracowników służb socjalnych. 

 2,4 mld USD na infrastrukturę kapitałową opieki zdrowotnej i poprawę 
możliwości laboratoryjnych. 

 Inne inwestycje w pracowników oraz poprawę dostępu do opieki zdrowotnej i 
zwiększenie jej poziomu. 

 
Dzięki tym inwestycjom gubernator Hochul zamierza odbudować i zwiększyć bazę 
pracowniczą opieki zdrowotnej o 20 procent w ciągu najbliższych pięciu lat w ramach 
programu mającego na celu usprawnienie opieki domowej, poprawę rozwoju kariery 
zawodowej, rozszerzenie dostępu do szkoleń i edukacji w zakresie opieki zdrowotnej, 
a także rekrutację pracowników opieki zdrowotnej i specjalistów ds. opieki w obszarach 
o słabo rozwiniętej infrastrukturze. 
 
Wzmocnienie bazy nauczycieli 
 
Pomoc dla szkół: Budżet wykonawczy na rok podatkowy 2023 przewiduje łącznie 
31,3 mld USD na pomoc dla szkół (w ramach tzw. inicjatywy School Aid) w roku 
szkolnym 2023, co stanowi najwyższy poziom pomocy stanowej w historii. Jest to o 2,1 
mld USD (7,1%) więcej niż w roku szkolnym 2022, z uwzględnieniem dodatkowych 
środków w wysokości 1,6 mld USD w ramach programu Foundation Aid oraz 
dodatkowych 466 mln USD w ramach wszystkich innych programów pomocy dla szkół. 
 
Pomoc fundacyjna: Pomoc fundacyjna (Foundation Aid) to podstawowa formuła 
pomocy stanowej zapewniająca funkcjonowanie szkół. Skupia się ona na 
sprawiedliwym przyznawaniu funduszy stanowych wszystkim okręgom szkolnym, 
szczególnie tym najbardziej potrzebującym, w oparciu o potrzeby uczniów, zamożność 
społeczności i regionalne różnice kosztów. Budżet wykonawczy przewiduje 
zwiększenie pomocy fundacyjnej o 1,6 mld USD (8,1%), wspierając drugi rok 
trzyletniego okresu pełnego finansowania w ramach obecnej formuły i zapewniając 
każdemu okręgowi szkolnemu minimalny wzrost o 3% w ujęciu rocznym. 
 
Budżet wykonawczy przewiduje 106 mln USD dla SUNY i CUNY – po 53 mln USD dla 
każdej z tych uczelni – na zatrudnienie dodatkowych pełnoetatowych wykładowców 
zarówno na studiach czteroletnich, jak i w szkołach pomaturalnych. Inwestycja ta 
pozwoli sfinansować około 880 dodatkowych etatów dla wykładowców – 340 w SUNY i 
540 w CUNY, uwzględniając także wsparcie dla planu CUNY dotyczącego 
przekształcenia adiunktów w pełnoetatowych wykładowców. 
 
Ulgi podatkowe dla potrzebujących 
 
Przyspieszenie wdrażania obniżki podatków dla klasy średniej: Ośmioletni plan 
wdrażania obniżek podatku dochodowego od osób fizycznych z klasy średniej został 



wprowadzony w roku podatkowym 2018, a jego zakończenie jest obecnie planowane 
na początek roku podatkowego 2025. Budżet wykonawczy: 
 

 Przyspieszy wdrożenie ulg podatkowych dla klasy średniej, wprowadzając 
obniżone stawki podatkowe od początku roku podatkowego 2023. 

 Zapewnia ulgi dla 6,1 mln mieszkańców stanu Nowy Jork. 

 
Wprowadzenie ulgi podatkowej na wydatki związane z pandemią COVID-19 dla 
małych firm: W ramach ciągłego wsparcia małych firm przez administrację stanu 
budżet wykonawczy obejmuje nowy program ulg podatkowych z ograniczonym 
zwrotem, ukierunkowany na wydatki związane z pandemią COVID-19. Program 
uwzględnia: 
 

 Do 250 mln USD dodatkowych ulg dla małych firm. 
 Inwestycje kapitałowe związane z COVID-19, obejmujące m.in. koszty 

powiększenia przestrzeni w celu spełnienia wymagań dystansu społecznego, 
koszty wentylacji i klimatyzacji, wydatki związane z powiększeniem przestrzeni 
zewnętrznej, a także koszty maszyn i urządzeń umożliwiających sprzedaż 
bezkontaktową. 

 
Wprowadzenie ulgi podatkowej dla małych firm: Małe firmy szczególnie dotkliwie 
odczuły skutki spowolnienia wywołanego pandemią. Budżet wykonawczy uwzględnia 
ulgi podatkowe dla tych firm poprzez: 
 

 Zwiększenie korekty odliczenia dla małych firm z 5 do 15 procent dochodu netto 
z działalności gospodarczej lub z gospodarstwa rolnego. 

 Rozszerzenie ulgi na podmioty nieopodatkowane samoistnie, uzyskujące mniej 
niż 1,5 mln USD dochodu brutto ze stanu Nowy Jork. 

 Rozwiązanie to pomoże 195 000 małych firm w czasie jednego z największych 
kryzysów gospodarczych we współczesnej historii. 

 
Wprowadzenie rekompensaty podatku dla właścicieli domów: Budżet wykonawczy 
wprowadza nową ulgę dotyczącą podatku od nieruchomości, nazywaną rekompensatą 
podatku dla właścicieli domów, z której będą mogły skorzystać określone 
gospodarstwa domowe o niskich i średnich dochodach, a także spełniające kryteria 
gospodarstwa domowe osób starszych: 
 

 Do rekompensaty podatku dla właścicieli domów kwalifikują się beneficjenci 
programu STAR na poziomie Basic z dochodami poniżej 250 000 USD oraz 



uczestnicy programu STAR na poziomie Enhanced. Wysokość świadczenia 
stanowi procent dotychczasowej ulgi dla właścicieli domów w ramach programu 
STAR. 

 Ten jednoroczny program jest zasadniczo przedłużeniem programu ulg w 
podatku od nieruchomości, który zakończył się w 2019 r., gdzie wysokość 
świadczeń stanowi procent ulgi dla właścicieli domów w ramach programu 
STAR. Ponadto z tej ulgi będą też mogli skorzystać właściciele domów w 
mieście Nowy Jork. 

 Poza miastem Nowy Jork średnia wysokość świadczenia wyniesie prawie 970 
USD, zapewniając ulgę ponad 2 mln gospodarstw domowych płacących 
podatek od nieruchomości. W Nowym Jorku średnia wysokość świadczenia 
wyniesie około 425 USD. Z tej ulgi skorzysta kolejne 479 000 gospodarstw 
domowych płacących podatek od nieruchomości. 

 W przypadku właścicieli domów o dochodach poniżej 75 000 USD średnia 
wysokość ulgi w skali stanu szacowana jest na prawie 1050 USD, z czego 
skorzysta około 837 800 beneficjentów. 

 Ulga będzie naliczana z wyprzedzeniem, nie w momencie składania deklaracji 
podatkowej, dzięki czemu świadczenia trafią szybciej do właścicieli domów w 
stanie Nowy Jork. Odliczenia będą uwzględniane w deklaracjach podatkowych 
za rok 2022, które zostaną bezpośrednio wysłane do kwalifikujących się 
właścicieli domów już jesienią 2022 r. 

 
Plan kapitałowy i infrastruktura 
 
Nowy pięcioletni plan kapitałowy Departamentu Transportu (Department of 
Transportation, DOT) o wartości 32,8 mld USD wykorzysta federalne zobowiązania 
finansowe określone w Ustawie o inwestycjach infrastrukturalnych i miejscach pracy 
(Infrastructure Investment and Jobs Act) w celu wsparcia końcowych faz dużych 
projektów infrastrukturalnych, w tym poprawy dojazdu do międzystanowej autostrady w 
Hunts Point oraz przebudowy autostrady I-81 w Syracuse. 
 
Nowy plan uwzględnia również nowe duże projekty, takie jak: modernizacja mostu na 
drodze Livingston Avenue w Albany, przywrócenie połączenia komunikacyjnego przez 
Kensington Expressway w Buffalo, przebudowa drogi Route 17 w kierunku I-86 w 
hrabstwach Orange i Sullivan oraz ocena możliwości poprawy przepustowości węzła 
Oakdale Merge w hrabstwie Suffolk. 
 
Pięcioletni plan kapitałowy DOT rozszerza również istniejący program BRIDGE-NY o 1 
mld USD, dodaje nowy program Operation Pave Our Potholes o wartości 1 mld USD 
oraz kontynuuje realizację rekordowych zobowiązań do finansowania lokalnych 
programów budowy dróg i wiaduktów w ramach Skonsolidowanego programu 
ulepszania autostrad (CHIPS, Consolidated Highway Improvement Program). 
 
Opieka nad dziećmi 
 



Dzięki 832 mln USD w dotychczasowych subwencjach i 2,3 mld USD z federalnych 
środków na opiekę nad dziećmi nowy budżet uwzględnia nowe inwestycje wspierające 
dzieci, rodziców i cały sektor opieki nad dziećmi. 

 Rozszerzenie kryteriów kwalifikacyjnych subwencji – kryteria kwalifikacyjne 
dotyczące subwencji na opiekę nad dziećmi zostaną zwiększone z 200% 
federalnego poziomu ubóstwado 300% federalnego poziomu ubóstwa w ciągu 
trzech lat. Po pełnym wdrożeniu kolejne 400 000 dzieci uzyska uprawnienia do 
środków w wysokości ponad 535 mln USD rocznie.  

 Pomoc w dalszym korzystaniu z usług opieki nad dziećmi – w obliczu wzrostu 
stawek w 2022 r. w budżecie założono 125 mln USD rocznie na utrzymanie 
subsydiów na opiekę nad dziećmi.  

 Wsparcie pracowników sektora opieki nad dziećmi – 75 mln USD zostanie 
przeznaczone na płace pracowników sektora opieki nad dziećmi, co jest 
wyrazem uznania dla ich pracy. 

Małe firmy 
 
Gubernator Hochul proponuje plan o wartości prawie miliarda dolarów, 
skoncentrowany na małych firmach działających na terenie stanu, obejmujący 
programy ukierunkowane na potrzeby małych firm i ułatwiający im prowadzenie 
działalności.Główne założenia planu są następujące: 
 

 Finansowanie małych firm z myślą o przyszłości – w ramach tej inicjatywy 
przyznawane będą dotacje na kapitał podwyższonego ryzyka i zadłużenie 
podwyższonego ryzyka dla rozwijających się małych firm w sektorze innowacji, 
w tym dla firm należących do przedstawicieli mniejszości i kobiet, które są 
często pomijane w inwestycjach podwyższonego ryzyka. 

 Finansowanie rozruchowe dla małych firm – elastyczny program dotacji o 
wartości 200 mln USD dla firm we wczesnej fazie rozwoju, które niedawno 
rozpoczęły działalność pomimo pandemii COVID-19. 

 Inicjatywa kredytowa dla małych firm – obniżone stopy procentowe i łatwo 
dostępne pożyczki dla rozwijających się małych firm. 

 
SUNY i CUNY 
 
1,5 mld USD na SUNY i CUNY: Budżet wykonawczy uwzględnia inwestycję w 
wysokości ponad 300 mln USD rocznie w działalność uczelni SUNY i CUNY przez 
następne pięć lat. Gubernator Hochul będzie również współpracować w ciągu 
najbliższego roku z uniwersytetem SUNY, jego instytucjami i kluczowymi 
interesariuszami nad planem wdrożenia wizji przekształcenia SUNY w najlepszy 
stanowy system publicznego szkolnictwa wyższego w kraju. Budżet wykonawczy 
pozwoli rozpocząć tę transformację dzięki środkom na nowe budynki dla kierunków 
technicznych, które pomogą Uniwersytetowi w Buffalo i Uniwersytetowi Stony Brook 
stać się sztandarowymi instytucjami SUNY. 
 



Budżet wykonawczy zwiększy też wsparcie operacyjne dla prowadzonych przez stan 
kampusów SUNY oraz czteroletnich kierunków studiów na Uniwersytecie Miejskim 
Nowego Jorku (City University of New York, CUNY) poprzez całkowity zwrot kosztów 
poniesionych przez uczelnie w wysokości 108,4 mln USD z tytułu dopłat do programu 
pomocy w płaceniu czesnego, zapewniając dodatkowe wsparcie ze strony stanu w 
wysokości 59,6 mln USD dla CUNY i 48,8 mln USD dla SUNY. Systemy 
uniwersyteckie otrzymają również 18,6 mln USD w postaci dodatkowych przychodów 
operacyjnych z budżetu wykonawczego na zwiększenie kwoty wsparcia stanowego 
otrzymywanego przez kampusy na rzecz stypendystów Excelsior Scholarship. 
Oznacza to wzrost wsparcia operacyjnego o 13,7 mln USD dla prowadzonych przez 
stan kampusów SUNY, 2,8 mln USD dla czteroletnich kierunków studiów na 
uniwersytecie CUNY i 2,1 mln USD dla szkół pomaturalnych. 
 
Rozszerzenie dostępu do programu TAP dla studentów uczących się w trybie 
niestacjonarnym: Budżet wykonawczy uwzględnia 150 mln USD na rozszerzenie 
programu pomocy w płaceniu czesnego (Tuition Assistance Program, TAP), który 
obecnie jest w dużej mierze niedostępny dla studentów uczących się w trybie 
niestacjonarnym. Dzięki temu program obejmie studentów uczęszczających na zajęcia 
z co najmniej sześciu przedmiotów na uniwersytecie SUNY, CUNY lub niezależnej 
uczelni typu non profit. Szacuje się, że inwestycja ta zapewni wsparcie dla 75 000 
dodatkowych studentów w stanie Nowy Jork rocznie. 

 
Energia i ochrona środowiska 
 
Ustawa o obligacjach środowiskowych dotyczących czystej wody, czystego 
powietrza i ekologicznych miejsc pracy: Budżet wykonawczy uwzględnia 4 mld 
USD na realizację przełomowej ustawy o obligacjach środowiskowych dotyczących 
czystej wody, czystego powietrza i ekologicznych miejsc pracy (Clean Water, Clean 
Air, and Green Jobs Environmental Bond Act).Ta historyczna inicjatywa zapewni 
wsparcie, dzięki któremu stan Nowy Jork będzie mógł odbudować ważne siedliska 
naturalne, zmniejszyć ryzyko zalań i powodzi, zapewnić ochronę kolejnych gruntów i 
otwartych przestrzeni, chronić i ulepszać zasoby wodne oraz inwestować w projekty 
łagodzące skutki zmian klimatu, które zmniejszą zanieczyszczenie i obniżą emisję 
dwutlenku węgla.Ustawa o obligacjach będzie również wspierać znaczące inwestycje 
w inicjatywę na rzecz zdrowych i przyjaznych dla środowiska naturalnego szkół (Clean 
Green Schools), która obejmie każdą szkołę publiczną w marginalizowanych 
społecznościach. 
 
Morska energia wiatrowa: Budżet wykonawczy przewiduje inwestycje w wysokości 
500 mln USD na rozwój stanowych łańcuchów dostaw oraz infrastruktury portowej 
związanych z morską energetyką wiatrową.Ta pionierska w skali kraju inicjatywa 
przyczyni się do powstania 2000 miejsc pracy w rozwijającej się branży, zapewniając 
jednocześnie stanowi Nowy Jork pozycję lidera morskiej energetyki wiatrowej na długie 
lata. 
 
Mieszkalnictwo 



 
Uruchomienie nowego 5-letniego kompleksowego planu mieszkaniowego o 
wartości 25 mld USD. Budżet wykonawczy wprowadza nowy 5-letni plan 
mieszkaniowy o wartości 25 mld USD, mający na celu wybudowanie i zachowanie 
100 000 mieszkań niedrogiego zakwaterowania, w tym 10 000 domów z usługami 
pomocniczymi dla słabszych grup społecznych, a także elektryfikację kolejnych 50 000 
mieszkań w ramach stanowego planu elektryfikacji miliona mieszkań i przygotowania 
kolejnego miliona do elektryfikacji. Finansowanie obejmuje 5,7 mld USD w środkach 
kapitałowych, 8,8 mld USD w stanowych i federalnych ulgach podatkowych i innych 
świadczeniach federalnych, a także 11 mld USD na wsparcie funkcjonowania 
schronisk i mieszkań wspomaganych oraz na dopłaty do czynszów. 
 
Zwalczanie przemocy z użyciem broni palnej 
 
Budżet wykonawczy przewiduje 224 mln USD na finansowanie inicjatyw, które pomogą 
organom ścigania i organizacjom społecznym w zapobieganiu przemocy z użyciem 
broni palnej. Inicjatywy te mają na celu przywrócenie mieszkańcom stanu Nowy Jork 
poczucia bezpieczeństwa i wspólnoty. Oto niektóre z nich: 
 

 Potrojenie środków na działania związane z rejestrowaniem broni użytej 
podczas przestępstw  – w budżecie wykonawczym przewidziano 350 000 USD 
na potrojenie stanowych działań wywiadowczych w zakresie przemocy z 
użyciem broni palnej poprzez zatrudnienie w Centrum Wywiadowczym stanu 
Nowy Jork (New York State Intelligence Center, NYSIC) zespołu analityków, 
którzy będą zajmować się analizowaniem i wykrywaniem przestępstw z użyciem 
broni palnej w całym stanie. 

 Wzmocnienie współpracy z organami ścigania – w budżecie wykonawczym 
przewidziano 13,1 mln USD na rozszerzenie wykorzystania społecznych 
jednostek stabilizacyjnych (Community Stabilization Units), które współpracują z 
doświadczonymi policjantami stanowymi i lokalnymi organami ścigania w celu 
zwalczania problemów związanych przestępczością w swoich społecznościach. 

 Rozszerzenie bezpośredniego wsparcia stanu dla lokalnych organów 
ścigania (inicjatywa GIVE) – budżet wykonawczy zakłada zwiększenie do 18,2 
mln USD środków na znaną w całym kraju inicjatywę GIVE (Gun Involved 
Violence Elimination), która wspiera działania lokalnych organów ścigania 
mające na celu powstrzymanie przemocy z użyciem broni palnej w stanie Nowy 
Jork. Inwestycja ta umożliwi uruchomienie kilku nowych inicjatyw, które pomogą 
organom ścigania w wyjaśnianiu spraw związanych ze strzelaninami bez ofiar 
śmiertelnych, tworzeniu programów społecznych skierowanych do młodzieży 
oraz zmniejszeniu recydywy wśród osób objętych nadzorem społecznym. 

 Potrojenie inwestycji w narzędzia reagowania na przemoc z użyciem broni 
na poziomie lokalnym (inicjatywa SNUG) – budżet wykonawczy podtrzymuje 
zeszłoroczne nadzwyczajne zwiększenie funduszy na stanowy program SNUG 
Outreach i rozszerza dodatkowo wsparcie w walce z gwałtownym wzrostem 



przestępstw z użyciem broni palnej. Ta inwestycja w wysokości 24,9 mln USD 
pozwoli na rozszerzenie programów szpitalnych i ulicznych, umożliwiając 
dotarcie do wszystkich zakątków stanu. Ułatwi też pilotażowe wdrożenie kilku 
nowych inicjatyw, które zapewnią kompleksowe usługi dla młodzieży, a także 
szkolenia z zakresu przygotowania do pracy i praktyk zawodowych. 

 Reagowanie na regionalne potrzeby spowodowane przemocą z użyciem 
broni palnej – w budżecie wykonawczym przewidziano 20 mln USD nowych 
środków na wsparcie osób i miejsc, które najbardziej ucierpiały w wyniku 
gwałtownego wzrostu przypadków przemocy z użyciem broni palnej. Pozwoli to 
na wdrożenie innowacyjnych programów umocnienia społeczności i 
ograniczenia przestępczości na obszarach o wysokim zapotrzebowaniu na tego 
rodzaju inicjatywy, które pomogą w naprawie i odbudowie regionów dotkniętych 
problemem przemocy z użyciem broni palnej. 

 
Przeciwdziałanie uzależnieniom i kryzysowi opioidowemu 
 
Pod przewodnictwem gubernator Hochul Biuro ds. Usług i Wsparcia dla Osób 
z Uzależnieniami (Office of Addiction Services and Supports, OASAS) podejmie 
znaczące kroki w celu przeciwdziałania kryzysowi opioidowemu poprzez poprawę 
dostępu do leczenia uzależnień, usunięcie barier w leczeniu, opracowanie nowych i 
innowacyjnych modeli leczenia oraz zwiększenie liczby placówek leczniczych w 
społecznościach w całym stanie Nowy Jork. 
 
Budżet wykonawczy przewiduje zwiększenie o 402 mln USD (56%) wsparcia 
operacyjnego i kapitałowego dla OASAS w celu usprawnienia programów profilaktyki, 
leczenia i powrotu do zdrowia, ukierunkowanych na usługi w zakresie uzależnień, 
możliwości zakwaterowania oraz działań profilaktycznych zgodnych ze stanowymi 
ugodami w sprawie opioidów. Uwzględnia też inwestycję w wysokości ponad 100 mln 
USD składającą się ze środków pochodzących z podatku regulacyjnego dotyczącego 
opioidów oraz ugód sądowych z producentami i dystrybutorami farmaceutyków. Z tych 
środków stan przekaże 113 mln USD lokalnym gminom, zgodnie z umowami ugody. 
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