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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA SPADEK PRZEMOCY Z UŻYCIEM BRONI 
PALNEJ W ROCHESTER I PRZEDSTAWIA PROPOZYCJE BUDŻETU 
WYKONAWCZEGO NA ROK 2024 W CELU DALSZEGO OBNIŻENIA 

PRZESTĘPCZOŚCI I OCHRONY MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK  
  

Liczba strzelanin skutkujących obrażeniami ciała w Rochester spadła o 13 
procent, liczba zabójstw spadła o 11 procent, a w porównaniu z 2021 r., w 2022 r. 

w wyniku użycia broni rannych zostało o 67 mniej osób   
   

Budżet wykonawczy na rok 2024 obejmuje ponad 20 mln USD na zmniejszenie 
przestępczości, ograniczenie recydywy i wzmocnienie programów i usług w 

mieście Rochester i hrabstwie Monroe  
   

Przyznanie 2 mln USD organizacjom lokalnym w ramach projektu RISE oraz 
przeznaczenie 112 000 USD na modernizację klubu Boys and Girls Club w 

Rochester   
   

   
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś spadek przemocy z użyciem broni palnej w 
Rochester w zeszłym roku i przedstawiła swoje propozycje budżetu wykonawczego na 
rok fiskalny 2024, które obejmują ponad 20 mln USD na inicjatywy związane z 
bezpieczeństwem publicznym w mieście Rochester i hrabstwie Monroe, w celu 
dalszego obniżenia przestępczości, zmniejszenia ponownego popadnięcia w konflikt z 
prawem i wzmocnienia społeczności. Porównując rok 2022 do 2021, dane 
Departamentu Policji w Rochester pokazują 13-procentowy spadek liczby strzelanin 
skutkujących obrażeniami ciała – z 350 do 303 strzelanin. Dane pokazują również, że w 
tym samym okresie liczba zabójstw spadła o 11 procent. Porównując lata 2022 i 2021, 
pod względem liczby osób, które odniosły obrażenia w wyniku strzelanin, nastąpił 
spadek z 419 do 352 osób, co oznacza, że było o 67 mniej ofiar. Spadki te utrzymywały 
się przez pierwsze osiem tygodni tego roku – w porównaniu z tym samym okresem w 
2022 roku odnotowano 14 mniej strzelanin skutkujących obrażeniami ciała, co stanowi 
spadek o 42 procent, oraz 20 mniej osób rannych w wyniku postrzału, co stanowi 
spadek o 51 procent. Gubernator Hochul przedstawiła te dane podczas porannego 
spotkania w klubie Boys and Girls Club of Rochester, gdzie ogłosiła również przyznanie 
2 mln USD w ramach nowych funduszy stanowych dla organizacji społecznych w 
ramach projektu RISE oraz 112 000 USD dotacji na modernizację działającego w 
ramach klubu centrum młodzieżowego.   



   
„Te bezpośrednie inwestycje w Rochester i innych lokalnych społecznościach pomogą 
obniżyć przestępczość i przerwać błędne koło recydywy, które uniemożliwia wielu 
mieszkańcom stanu Nowy Jork otrzymanie drugiej szansy, na którą zasługują”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Intensywnie pracujemy, aby kontynuować 
pozytywne trendy, które obserwujemy w zakresie zmniejszania przemocy z użyciem 
broni palnej i przestępczości, ponieważ już jeden mieszkaniec stanu Nowy Jork, który 
stracił życie w wyniku przemocy z użyciem broni palnej, to o jednego człowieka za 
dużo”.   
  
Miasto Nowy Jork i społeczności uczestniczące w stanowej Inicjatywie na rzecz 
zwalczania przemocy z użyciem broni palnej (Gun Involved Violence Elimination, GIVE) 
zgłosiły w ubiegłym miesiącu najmniejszą liczbę incydentów strzelanin skutkujących 
obrażeniami ciała od pierwszej połowy 2020 roku. 20 departamentów policji 
uczestniczących w inicjatywie GIVE, w tym z Rochester, zgłosiło w styczniu 2023 roku 
50 incydentów strzelanin skutkujących obrażeniami ciała, najmniej od marca 2020 roku, 
natomiast w mieście Nowy Jork doszło do 73 incydentów, co stanowi najmniejszy wynik 
od maja 2020 roku. Organy ścigania w całym stanie zarekwirowały w ubiegłym roku 10 
093 sztuki broni palnej, co stanowi 11-procentowy wzrost w stosunku do roku 2021, gdy 
zarekwirowano 9088 sztuk broni. Liczba konfiskat broni palnej przez policję stanową 
również wzrosła o 171 procent w porównaniu z poziomem sprzed pandemii – z 528 
sztuk skonfiskowanej broni w 2019 roku do 1429 w roku 2022. W roku 2022 policja 
stanowa skonfiskowała również 120 sztuk niezarejestrowanej broni palnej, czyli o 85 
procent więcej niż w 2021 roku.   
   
Gubernator Hochul omówiła postępy w walce z przemocą z użyciem broni palnej i 
przestępstwami z użyciem przemocy, które poczyniono od momentu zwołania przez nią 
latem ubiegłego roku interesariuszy na poziomie lokalnym, stanowym i federalnym. 
Gubernator spotkała się dziś z kluczowymi interesariuszami, w tym z burmistrzem 
Rochester, Malikiem Evansem, przewodniczący rady hrabstwa Monroe, Adamem Bello, 
szeryfem hrabstwa Monroe, Toddem Baxterem, prokurator okręgową hrabstwa Monroe, 
Sandrą Doorley, oraz kilkoma innymi przywódcami federalnych, stanowych i lokalnych 
organów ścigania, aby omówić dalszą współpracę i współdziałanie w celu utrzymania 
tego pozytywnego trendu i zmniejszenia liczby osób rannych oraz zabitych w wyniku 
przemocy z użyciem broni palnej.  
  
Gubernator przekazała również informacje na temat lokalnego wpływu inwestycji w 
bezpieczeństwo publiczne zaproponowanych w budżecie wykonawczym na rok 2024, 
które pomogą zbudować bezpieczniejszą i silniejszą społeczność w mieście Rochester i 
hrabstwie Monroe. W ramach planowanych działań ponad 20 mln USD zostanie 
przeznaczonych dla lokalnych organów ścigania i partnerów społecznych, aby pomóc 
utrzymać bezpieczeństwo mieszkańców stanu Nowy Jork, a także zapewnić szybkość i 
sprawiedliwość działania wymiaru sprawiedliwości. Środki te są dowodem trzykrotnego 
zwiększenia wsparcia stanowego dla lokalnych wysiłków w zakresie utrzymania 
bezpieczeństwa publicznego w tym obszarze od 2020 roku. Począwszy od 6 mln USD, 
przez ostatnie dwa lata nastąpił wzrost inwestycji o 14 mln USD. Fundusze te zostaną 



przeznaczone dla uczestniczących agencji i organizacji w ramach inicjatywy GIVE, 
regionalnego centrum analizy przestępczości, na cele pomocy w ściganiu i ujawnianiu 
przestępstw, na realizację programu SNUG street outreach, stworzenie alternatywnych 
rozwiązań dla kary pozbawienia wolności, dla podmiotów odpowiedzialnych za 
postępowania przygotowawcze, a także dla działającej na poziomie hrabstwa grupy 
zadaniowej ds. readaptacji.   
  
Oprócz pomocy na rzecz funkcjonowania organów ścigania, wsparcie to odgrywa 
ważną rolę w identyfikowaniu osób zagrożonych popadnięciem w konflikt z prawem 
oraz udzielaniu im pomocy, a także w poprawie bezpieczeństwa publicznego poprzez 
zapewnienie takim osobom dostępu do leczenia dysfunkcji związanych z używaniem 
substancji i zdrowiem psychicznym, do programów prac społecznych oraz zarządzania 
przypadkami, a także do szkoleń zawodowych i możliwości zatrudnienia. Informacje o 
finansowaniu i konkretne kwoty zostaną ogłoszone po uchwaleniu budżetu. Gubernator 
przedstawiła również swoją propozycję legislacyjną w budżecie wykonawczym, aby 
usunąć ze stanowych przepisów dotyczących kaucji sformułowanie wymagające od 
sędziów stosowania „najmniej restrykcyjnych” środków przy podejmowaniu decyzji o 
tym, czy osoba aresztowana za poważne przestępstwo powinna zostać zwolniona lub 
poddana nadzorowi przed procesem. W zeszłym tygodniu petycję popierającą te 
zmiany podpisało ponad 100 liderów społeczności i wybieranych urzędników.  
  
Podczas dzisiejszego wydarzenia gubernator Hochul ogłosiła przyznanie 2 mln USD w 
ramach projektu RISE, który jest zarządzany przez Wydział Służb Sądownictwa 
Karnego Stanu Nowy Jork (New York State Division of Criminal Justice Services, NYS 
DCJS). Kwota ta zostanie równo podzielona pomiędzy organizacje Coordinated Care 
Services, Community Resource Collaborative, Ibero-American Action League i Villa of 
Hope. Każda z dofinansowanych organizacji przeznaczy minimum 25 procent swojej 
dotacji na wsparcie organizacji obywatelskich. Łącznie, w ramach tego dofinansowania, 
wsparcie finansowe i techniczne otrzyma łącznie 12 organizacji obywatelskich: Beyond 
the Sanctuary, A Horses Friend, 9th Floor Art Collective, Operation Go, the Re-entry 
and Community Development Center, Rise Up Rochester, ROCovery Fitness, Roc the 
Peace, Saving AJ, Tribe Seven, Ubuntu Community Village oraz Untrapped Ministries. 
Projekt RISE jest realizowany za pośrednictwem lokalnych komitetów sterujących, które 
opracowują kompleksowy plan finansowania, który odnosi się do unikalnych potrzeb 
danych obszarów w celu budowania zdolności społeczności do wdrożenia i utrzymania 
programów mających na celu zminimalizowanie podstawowych czynników 
przyczyniających się do przemocy w lokalnej społeczności, i który poprzez inicjatywy 
naprawcze i instytucje działające w obszarze sprawiedliwości, ma na celu poprawę 
reagowania na przemoc. Oprócz Rochester, z funduszy w ramach projektu RISE 
skorzystają Albany, Buffalo, Mount Vernon, Newburgh, Syracuse i Yonkers.  
  
Dodatkowo, Empire State Development Corporation zapewni 112 000 USD dotacji, 
która umożliwi klubowi Boys and Girls Club remont centrum młodzieżowego, który 
obejmie montaż nowoczesnego oświetlenia, a także modernizację przestrzeni 
rekreacyjnej poprzez położenie nowej warstwy farby w kojących kolorach i 
zastosowanie lepszych rozwiązań technologicznych. Centrum zapewnia najważniejsze 
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wsparcie i usługi, w tym szkolenia z zakresu rozwoju zawodowego, dla nastolatków w 
wieku od 13 do 19 lat.   
  
Komisarz Wydziału Służb Sądownictwa Karnego, Rossana Rosado, powiedziała: 
„Zbyt wielu mieszkańców stanu Nowy Jork zginęło w wyniku bezsensownej przemocy z 
użyciem broni. Obowiązkiem DCJS jest to, aby wprowadzać kompleksowe programy, 
takie jak GIVE i RISE, które pomagają w budowaniu bezpieczniejszych i silniejszych 
społeczności w całym stanie. Jesteśmy wdzięczni gubernator Kathy Hochul za 
„podwojenie” inwestycji w bezpieczeństwo publiczne i inicjatyw mających na celu 
ochronę mieszkańców stanu Nowy Jork i położenie kresu pladze przemocy”.  
  
Senator stanu, Jeremy Cooney, powiedział: „To jest moment na wykazanie się 
przywództwem i chcę podziękować naszej gubernator i naszym partnerom społecznym, 
którzy są zaangażowani w prowadzenie trudnych rozmów niezbędnych do uczynienia 
Rochester i innych lokalizacji miejscem bezpiecznym dla wszystkich rodzin. Chociaż nie 
ma idealnego rozwiązania, słuchamy głosu społeczności, aby coś zrobić. I wierzę, że to 
jest początek. Zbudujemy bezpieczniejszy, lepszy Rochester”.  
  
Burmistrz Rochester, Malik D. Evans, powiedział: „Nie ma w Ameryce gubernatora, 
który byłby bardziej zaangażowany w bezpieczeństwo publiczne niż gubernator Kathy 
Hochul. Czy to poprzez rozsądne przepisy dotyczące broni palnej, bezprecedensowe 
inwestycje na rzecz dzieci i rodzin, czy też przyspieszenie rozwoju technologii służącej 
zwalczaniu przestępczości, determinacja gubernator, by położyć kres brutalnej 
przestępczości i zaprowadzić pokój w naszych społecznościach, jest na każdym kroku 
zdecydowana, stanowcza i pełna dobrych pomysłów. Jestem wdzięczny za wsparcie 
Kathy Hochul w tej krytycznej kwestii, która pomaga nam stworzyć bardziej bezpieczny, 
sprawiedliwy i dostatni Rochester”.  
  
Propozycja budżetu wykonawczego gubernator Hochul na rok 2024 obejmuje 337 mln 
USD, co stanowi wzrost o 110 mln USD, na sprawdzone, ogólnostanowe programy i 
inicjatywy służące zmniejszeniu skali przemocy z użyciem broni palnej i ograniczeniu 
liczby przestępstw z użyciem przemocy, w tym:  
  

• Podwojenie finansowania Inicjatywy na rzecz zwalczania przemocy z użyciem 
broni palnej do 36 mln USD. Inicjatywa wspiera 20 wydziałów policji w 17 
hrabstwach, w których dochodzi do ponad 80 procent przestępstw z użyciem 
przemocy w stanie Nowy Jork poza metropolią nowojorską: Albany, Broome, 
Chautauqua, Dutchess, Erie, Monroe, Nassau, Niagara, Oneida, Onondaga, 
Orange, Rensselaer, Rockland, Schenectady, Suffolk, Ulster i Westchester. W 
ramach tej inicjatywy fundusze otrzymają również biura prokuratorów 
okręgowych, wydziały nadzoru kuratorskiego, biura szeryfów i inni partnerzy w 
tych hrabstwach.  

• Wzmocnienie wsparcia policji stanowej poprzez zwiększenie wykorzystania 
lokalnych jednostek stabilizacyjnych (Community Stabilization Units) z 16 do 25 
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społeczności, finansowanie nowych czterech klas akademii, a także zwiększenie 
liczby funkcjonariuszy wchodzących w skład federalnych grup zadaniowych.  

• Ponad trzykrotne zwiększenie finansowania z 12 do 52 mln USD dla 62 
stanowych prokuratur okręgowych i utrzymanie finansowania usług dotyczących 
ujawniania dowodów i postępowań przygotowawczych w związku z wdrożeniem 
ostatnich reform wymiaru sądownictwa karnego w tym zakresie, które weszły w 
życie 1 stycznia 2020 r.  

• Rozszerzenie stanowej sieci Centrów Analiz Przestępczości o miasto Nowy Jork. 
Dzięki temu, sieć, która jest wspierana przez władze stanowe współpracujące z 
lokalnymi organami ścigania, obejmuje obecnie 11 tego typu ośrodków. 
Hrabstwo Monroe było siedzibą jednego z pierwszych czterech utworzonych 
centrów analiz, a Centrum Analiz Przestępczości Monroe było pierwszym, które 
dostarczało w czasie rzeczywistym informacje, dane i analizy organom ścigania.  

  
Od momentu objęcia urzędu, gubernator Hochul podjęła działania mające na celu 
wzmocnienie przepisów stanu Nowy Jork dotyczących zapobiegania przemocy z 
użyciem broni palnej poprzez, na przykład, wprowadzenie zakazu posiadania 
niezarejestrowanej broni (tzw. ghost guns), magazynków o dużej pojemności oraz 
kamizelek kuloodpornych, rozszerzenie możliwości skorzystania z kaucji w przypadku 
przestępstwa z użyciem broni palnej, podniesienie wieku uprawniającego do zakupu 
broni półautomatycznej do 21 lat, a także uruchomienie pierwszej w kraju 
Międzystanowej grupy zadaniowej ds. nielegalnej broni palnej (Interstate Task Force on 
Illegal Guns), która spotka się ponownie w połowie marca.  
  
   

###  
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