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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA DODATKOWE DECYZJE O PRZYZNANIU 
POMOCY FEDERALNEJ W WYNIKU WSTĘPNEJ WSPÓLNEJ OCENY SZKÓD W 
WIELU HRABSTWACH DOTKNIĘTYCH POZOSTAŁOŚCIAMI HURAGANU IDA  

  
Hrabstwa Suffolk i Sullivan kwalifikują się teraz do otrzymania środków 

federalnych w ramach deklaracji poważnej klęski żywiołowej, które pomogą 
władzom lokalnym w odbudowie infrastruktury publicznej i obiektów dotkniętych 

powodzią na początku tego miesiąca  
  

Oba hrabstwa zostały zakwalifikowane przez władze federalne do otrzymania 
pomocy publicznej; hrabstwo Suffolk zostało także zakwalifikowane do programu 

pomocy indywidualnej  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj podjęcie decyzji o uwzględnieniu hrabstw 
Suffolk i Sullivan w ogłoszonej wcześniej deklaracji poważnej klęski żywiołowej w 
wyniku niszczycielskich powodzi spowodowanych przez pozostałości huraganu Ida na 
początku tego miesiąca. Decyzje są wynikiem wspólnej oceny szkód przez stan Nowy 
Jork i Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego (Federal Emergency Management 
Agency, FEMA). Oba hrabstwa kwalifikują się obecnie do otrzymania federalnych 
środków finansowych w ramach pomocy publicznej na odbudowę i remont infrastruktury 
i obiektów będących własnością publiczną. Hrabstwo Suffolk kwalifikuje się również do 
programu pomocy indywidualnej.  
  
Dodatkowe hrabstwa, którym przyznano pomoc publiczną w ramach deklaracji, to: 
Bronx, Kings, Nassau, Nowy Jork, Queens, Richmond oraz Westchester. Hrabstwa 
Bronx, Kings, Nassau, Queens, Richmond i Westchester kwalifikują się też do 
programu pomocy indywidualnej, który zapewnia wsparcie osobom indywidualnym i 
właścicielom domów.  
  
„Cały czas współpracujemy z naszymi partnerami na wszystkich szczeblach władzy, 
aby zapewnić rodzinom i społecznościom borykającym się ze skutkami Idy potrzebną 
pomoc” – powiedziała gubernator Hochul. „Nadal mamy wiele do zrobienia, a 
ponieważ hrabstwa Suffolk i Sullivan również kwalifikują się do otrzymania funduszy 
federalnych, chcę podziękować prezydentowi Bidenowi i FEMA za nieustające wsparcie 
i przekazanie tych ważnych środków potrzebującym mieszkańcom stanu Nowy Jork”.  
  
 



Dyrektor wykonawczy hrabstwa Suffolk, Steve Bellone, powiedział: „Cieszę się, 
że wniosek hrabstwa Suffolk o uwzględnienie w deklaracji poważnej klęski żywiołowej 
przez FEMA został szybko zatwierdzony, bo dzięki temu będziemy mogli zapewnić 
pomoc tysiącom firm i mieszkańców w związku z usuwaniem skutków huraganu Ida. 
Doceniam współpracę ze stanem Nowy Jork w wysiłkach na rzecz odbudowy 
infrastruktury po tym ekstremalnym zjawisku pogodowym”.  
 
Naczelnik hrabstwa Sullivan, Joshua Potosek, powiedział: „Dziękuję pani 
gubernator Hochul za spełnienie obietnicy zapewnienia mieszkańcom stanu środków 
potrzebnych do odbudowy. Był to naprawdę poważny huragan, dlatego mieszkańcy 
całego naszego hrabstwa i stanu liczą na rzeczywistą pomoc władz, próbując ułożyć 
sobie życie na nowo”.  
 
Gubernator Hochul i Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratunkowych 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) kontynuują współpracę z 
federalnymi, stanowymi i lokalnymi partnerami, aby zapewnić mieszkańcom stanu Nowy 
Jork zasoby i pomoc w pełnej odbudowie po niszczycielskich skutkach huraganu Ida. W 
kolejnych hrabstwach, które ucierpiały na skutek Idy, nadal prowadzone są wstępne 
oceny szkód. Jeśli ocena wykaże, że hrabstwa kwalifikują się do otrzymania dodatkowej 
pomocy, stan zwróci się o potrzebne środki”.  
  
Deklaracja poważnej klęski żywiołowej, wnioskowana przez panią gubernator i 
podpisana przez prezydenta USA, pozwala uzyskać pomoc finansową ze strony rządu 
federalnego w celu ułatwienia usuwania skutków i umożliwienia społecznościom 
odbudowy poprzez pomoc publiczną lub połączenie pomocy publicznej i indywidualnej. 
Program pomocy publicznej zapewnia środki niezbędne do ratowania życia i ochrony 
mienia, a także do usuwania zniszczeń i przeprowadzenia napraw budynków oraz 
infrastruktury publicznej, w tym dróg, mostów, szkół, parków, szpitali, posterunków 
policji, remiz strażackich, stacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz innych 
obiektów będących własnością publiczną. 
 
Program pomocy indywidualnej jest formą bezpośredniego wsparcia mieszkańców i 
właścicieli domów. Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą również otrzymać fundusze 
na inne nieubezpieczone lub w niewystarczającej kwocie ubezpieczone wydatki 
spowodowane klęską żywiołową oraz na ważne potrzeby, takie jak naprawa lub 
wymiana mienia osobistego lub fundusze na przeprowadzkę i przechowywanie, lub 
opiekę medyczną, dentystyczną i opiekę nad dziećmi. Właściciele domów i najemcy 
powinni dołożyć wszelkich starań, aby udokumentować poniesione straty. W 
hrabstwach kwalifikujących się do pomocy indywidualnej uprawnieni właściciele 
domów będą współpracować bezpośrednio z FEMA w celu uzyskania funduszy. 
Pomoc może obejmować fundusze na wynajem tymczasowych mieszkań, remonty 
mieszkań i podjazdów, doradztwo w sytuacjach kryzysowych, pomoc dla 
bezrobotnych oraz usługi prawne.  
 
 



Wcześniej Gubernator Hochul ogłosiła uruchomienie nowej strony internetowej dla 
poszkodowanych w wyniku huraganu mieszkańców stanu Nowy Jork, która jest 
dostępna pod adresem ny.gov/Ida. Strona ta dostarcza informacje o dostępnych 
programach pomocowych oraz o dostępnych miejscach tymczasowego zakwaterowania 
i punktach, w których można otrzymać żywność. Informacje na stronie będą 
aktualizowane w miarę udostępniania kolejnych zasobów dla mieszkańców. Ponadto 
stan współpracuje z miastem Nowy Jork w celu wspierania centrów obsługi na rzecz 
odbudowy (Recovery Service Centers), które pozyskują wsparcie wybranych 
urzędników reprezentujących dotknięte społeczności i dostarczają informacji na temat 
dostępnych zasobów i pomocy.  
 
Gubernator Hochul poleciła również, aby kwota 378 mln USD z przyznanych 
wcześniej przez FEMA funduszy na łagodzenie skutków zagrożeń zostało 
przeznaczone na wzmocnienie infrastruktury stanu Nowy Jork przed skutkami 
ekstremalnych warunków pogodowych.  
 
Gubernator Hochul zachęca lokalnych urzędników w miejscach dotkniętych skutkami tej 
klęski żywiołowej do dalszej współpracy z kierownikami ds. sytuacji kryzysowych w 
poszczególnych hrabstwach i zgłaszania wszelkich potrzeby w zakresie zasobów 
bezpośrednio do systemu internetowego NY Responds, który umożliwia zarówno 
władzom lokalnym, jak i agencjom stanowym przekazywanie i udostępnianie istotnych 
informacji związanych z sytuacjami kryzysowymi oraz wniosków o przydzielenie 
określonej pomocy.  
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