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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA POROZUMIENIE W SPRAWIE BUDŻETU 
STANU NOWY JORK NA ROK 2023  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś porozumienie w sprawie realizacji kluczowych 
priorytetów budżetu stanu Nowy Jork na rok fiskalny 2023. Ten odważny i fiskalnie 
odpowiedzialny plan dokonuje historycznych inwestycji w społecznościach w całym 
stanie, które zapewnią pomoc mieszkańcom stanu Nowy Jork powracającym do 
normalności po okresie pandemii i zapoczątkują powrót stanu Nowy Jork na ścieżkę 
rozwoju ekonomicznego.  
  
Rezerwy stanowe w ramach tego planu wzrosną do rekordowego poziomu 15% 
wydatków w ramach stanowych funduszy operacyjnych do roku budżetowego 2025 
zgodnie z propozycją gubernator zawartą w budżecie wykonawczym.  
  
„Wychodząc z pandemii COVID-19 wykorzystujemy okazję, która zdarza się raz na 
pokolenie, aby zapoczątkować zupełnie nową erę dla stanu Nowy Jork, z odważnym 
budżetem, który zapewnia bardzo potrzebną pomoc ekonomiczną mieszkańcom stanu 
Nowy Jork i wybiega w przyszłość dzięki historycznym inwestycjom w edukację, opiekę 
zdrowotną i infrastrukturę”, powiedziała gubernator Hochul. „Porozumienie to 
przybliża nas do uchwalenia budżetu i pozwala nam dotrzymać naszej obietnicy 
silniejszego, bezpieczniejszego, bardziej zintegrowanego i zamożniejszego stanu 
Nowy Jork. Dziękuję liderce większości Stewart-Cousins i przewodniczącemu Heastie 
za tę współpracę. Liczę na możliwość dalszej pracy z moimi kolegami z rządu 
stanowego w celu uchwalenia budżetu, który będzie korzystny dla wszystkich 
mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Historyczny budżet będzie zawierał główne priorytety, które przyniosą korzyści 
mieszkańcom stanu Nowy Jork, do których należą:  

• Ulgi podatkowe dla mieszkańców stanu Nowy Jork z klasy średniej i 
małych firm;  

• Zawieszenie podatków paliwowych w celu rozwiązania problemu 
wysokich cen paliw, które w ostatnich miesiącach gwałtownie wzrosły w 
wyniku wojny w Ukrainie;  

• Wsparcie małych firm najbardziej dotkniętych skutkami pandemii COVID-
19, takich jak restauracje, poprzez zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych „na wynos”;  



• Przeznaczenie miliardów USD na odbudowę zasobów ludzkich w służbie 
zdrowia, wsparcie pracowników opieki domowej i budowę systemu opieki 
zdrowotnej na miarę przyszłości;  

• Historyczna inwestycja w edukację w celu wzmocnienia instytucji 
szkolnictwa wyższego oraz wsparcia nauczycieli i pracowników szkół;  

• Zwiększenie finansowania i dostępu do opieki nad dziećmi;  
• Historyczna inwestycja w finansowanie procesu odbudowy po pandemii;  
• Kompleksowy plan mieszkaniowy, dzięki któremu mieszkanie w stanie 

Nowy Jork stanie się tańsze;  
• Rekordowy poziom inwestycji w pięcioletni plan infrastruktury 

transportowej;  
• Rekordowe inwestycje w infrastrukturę czystej energii, odporność na 

zmiany klimatu i ochronę środowiska;  
• Usprawnienie nadzoru nad etyką i przywrócenie zaufania do władz 

stanowych poprzez zastąpienie Wspólnej Komisji ds. Etyki Publicznej 
(Joint Commission on Public Ethics, JCOPE) nową Komisją ds. Etyki i 
Lobbingu we Władzach (Commission on Ethics and Lobbying in 
Government); oraz  

• Dokonanie postępów w kierunku bezpieczniejszego i bardziej 
sprawiedliwego stanu Nowy Jork poprzez rozprawienie się z problemem 
handlu nielegalną bronią, zatrzymanie zjawiska recydywy, ochronę ofiar 
przemocy domowej i przestępstw z nienawiści oraz inwestowanie w 
infrastrukturę ochrony zdrowia psychicznego.  

  
Oczekuje się, że po zawarciu porozumienia koncepcyjnego izby ustawodawcze 
uchwalą ustawy, które wprowadzą w życie te priorytety.  
  
Od czasu przedstawienia przez gubernator propozycji budżetu wykonawczego w 
styczniu prognozowane są dodatkowe dochody i pojawiły się nadwyżki finansowe. 
Całkowity budżet na rok budżetowy 2023 jest obecnie szacowany na około 220 mld 
USD, na podstawie wstępnej oceny wynegocjowanych zmian w stosunku do propozycji 
władz wykonawczych. Plan wydatków obejmie 2 mld USD na pomoc związaną z walką 
ze skutkami pandemii, które gubernator Hochul wyasygnowała do wykorzystania w 
momencie opublikowania budżetu wykonawczego w styczniu, ale które nie zostały 
uwzględnione w pozycji wydatków.  
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