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GUBERNATOR HOCHUL PRZEDSTAWIA INWESTYCJE W REGIONIE WESTERN 
NEW YORK W BUDŻECIE WYKONAWCZYM NA ROK FINANSOWY 2024  

  
Budżet przewiduje 211 mln USD na projekty kapitałowe Departamentu 

Transportu; 113 mln USD na naprawy dróg lokalnych i dziur w jezdniach  
  

Zawiera inwestycję o wartości 100 mln USD, która pomoże Uniwersytetowi w 
Buffalo znacząco zwiększyć działalność badawczą do 2030 r.  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj szczegółowe informacje na temat kluczowych 
propozycji z jej budżetu wykonawczego na rok finansowy 2024, aby zwiększyć liczbę 
miejsc pracy i pobudzić gospodarkę w regionie Western New York. Zgodnie z 
założeniami jej orędzia stanowego na rok 2023, budżet ten obejmuje duże inwestycje 
mające na celu zwiększenie podaży mieszkań oraz rozszerzenie możliwości 
gospodarczych i innowacji w regionie.  
  
„Jako rodowita mieszkanka Buffalo mogę z dumą powiedzieć, że region Western New 
York czekają lepsze dni”, powiedziała gubernator Hochul. „Poprzez te kluczowe 
inwestycje w budownictwo mieszkaniowe, edukację i infrastrukturę jestem 
zaangażowany w zapewnienie budżetu, który przyniesie korzyści całemu regionowi. 
Razem sprawimy, że region Western New York będzie lepiej prosperował, będzie miał 
przystępne cenowo warunki do życia i będzie bezpieczniejszy dla następnego pokolenia 
mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Kilka propozycji budżetowych, które gubernator Hochul ogłosiła dzisiaj, jest zgodnych z 
Planem Innowacji Gospodarczych (Economic Innovation Plan) ogłoszonym w orędziu 
stanowym na rok 2023, aby zwiększyć liczbę firm i miejsc pracy poprzez rozszerzanie 
możliwości gospodarczych i innowacji w całym stanie Nowy Jork poprzez 
ukierunkowane inwestycje, wsparcie dla biznesu i inne programy skierowane do branż o 
wysokim wzroście. Budżet gubernator obejmuje kilka inicjatyw mających na celu 
inwestowanie w szkolnictwo wyższe i poprawę lokalnych atrakcji w całym stanie. Dla 
regionu Western New York plan ten obejmuje:  
  

• 2,9 mld USD pomocy szkolnej dla regionu Western New York  

• 248,2 mln USD zwiększenia pomocy fundacyjnej dla regionu Western New York  
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• 211 mln USD na projekty kapitałowe DOT w celu naprawy i wymiany mostów w 
całym regionie  

• 113 mln USD na lokalne projekty brukarskie i naprawę dziur w jezdniach  

• 100 mln USD na nowe i odnowione budynki badawcze, laboratoria i 
najnowocześniejsze instrumenty na Uniwersytecie w Buffalo  

• Ponad 75 mln USD na parki i zasoby regionalne, w tym:  

- 47 mln USD na Niagara Falls Visitor Center  
- 24 mln USD na nowe Centrum Dystrybucji Feedmore  
- 3,5 mln USD na rozbudowę Niagara Falls Crows Nest Extension  
-1 mln USD dla parku Artpark  

• 41 mln USD na finansowanie usług związanych z uzależnieniami w regionie 
Western New York  

• 20 mln USD na infrastrukturę wodną hrabstwa Erie  
• Ponad 10,4 mln USD na inwestycje kapitałowe w uczelniach regionu Western 

New York, w tym:  

-8 mln USD dla Erie Community College  
-2,2 mln USD dla Niagara Community College  
-228 000 USD dla Jamestown Community College  

• 10 mln USD na odbudowę i planowanie miasta Buffalo, roboty publiczne/obiekt 
usuwanie skutków burz  

• 5 mln USD dla Buffalo Community Health Building  

• Ponad 2 mln USD na fundusze mieszkaniowe w ramach programu ochrony 
lokalnych społeczności i obszarów wiejskich  

  
Prezes, dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Dzięki strategicznym inwestycjom wspierającym biznes, edukację, 
budownictwo mieszkaniowe i zasoby regionu, takie jak Niagara Falls i UB, budżet 
gubernatora Hochula wzmacnia odporność regionu Western New York i napędza jego 
dynamikę. Wyrażam uznanie dla jej zaangażowania w zwiększanie możliwości 
ekonomicznych w regionie, z których skorzystają zarówno przedsiębiorcy, jak i 
mieszkańcy i goście”.  
  
Prezydent Uniwersytetu w Buffalo, Satish K. Tripathi, powiedział: „Pragnę 
podziękować gubernator Hochul za jej wsparcie i wizję doskonałości dla SUNY i UB. 
Wszyscy w UB bardzo doceniamy inwestycje gubernator w przedsięwzięcia badawcze 
UB – w tym nasze budynki i laboratoria – oraz jej zaangażowanie w zapewnienie, że 
mamy najlepsze obiekty edukacyjne i badawcze, które w połączeniu przyczyniają się do 
doskonałości edukacyjnej i innowacyjności oraz trwałego dobrobytu gospodarczego 
regionu Western New York i stanu Nowy Jork.”  
  
Burmistrz miasta Buffalo, Byron Brown, powiedział: „Dziękuję gubernator Hochul za 
ten dynamiczny i możliwy do wykonania budżet dla całego regionu Western New York, 
a zwłaszcza dla miasta Buffalo. Jeśli przyjrzysz się finansowaniu priorytetów gubernator 
Hochul, to w każdej kategorii znajdzie się coś dla każdej gminy. Ponieważ nasz region 



doświadcza coraz trudniejszych warunków zimowych, te środki na kompleksowy, 
nowoczesny obiekt Departamentu Robót Publicznych (Department of Public Works) dla 
naszego miasta będą kluczowe. Jestem podekscytowany, że mogę walczyć o ten 
budżet i rozmawiać z moimi kolegami w rządzie, aby ukończyć zarówno ten projekt 
DPW Campus, jak i zapewnić dodatkowe ważne zasoby dla naszych mieszkańców”.  
  

Naczelnik miasta Amherst, Brian Kulpa, powiedział: „Gubernator nadal inwestuje w 
region Western New York, finansując lokalne projekty infrastrukturalne. Nasz region 
potrzebuje dodatkowych funduszy na infrastrukturę i z niecierpliwością czekam na 
współpracę z gubernator i naszymi stanowymi przywódcami, by określić te potrzeby i 
aktualizować naszą starzejącą się infrastrukturę. Ogłoszone dziś inwestycje w 
Uniwersytet w Buffalo są szczególnie ważne dla naszej społeczności i będą miały 
znaczący wpływ”.  
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