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GUBERNATOR HOCHUL WYSTOSOWAŁA LIST DO SEKRETARZ YELLEN 
Z PROŚBĄ O DODATKOWE DOFINANSOWANIE PROGRAMU POMOCY 

W SYTUACJI KRYZYSOWEJ PRZY WYNAJMIE MIESZKAŃ DLA STANU NOWY 
JORK  

  
Stan wypłacił lub zobowiązał się wypłacić z funduszu ERAP ponad 1,6 mld USD  

  
Gubernator Kathy Hochul wystosowała list do sekretarz skarbu Janet Yellen z prośbą 
o dodatkowe dofinansowanie Programu pomocy w sytuacjach kryzysowych przy 
wynajmie mieszkań (Emergency Rental Assistance Program, ERAP) dla stanu Nowy 
Jork, ponieważ wielu Nowojorczyków wciąż boryka się z opłatami za czynsz w związku 
z trwającą pandemią.  
  
Pełna treść listu jest dostępna poniżej:  
  
21 września 2021 r.  
  
Szanowna Pani Sekretarz!  
  
W czasie, gdy stan Nowy Jork odbudowuje gospodarkę, walcząc z dotkliwymi skutkami 
pandemii COVID-19, setki tysięcy Nowojorczyków boryka się z dużymi zaległościami 
w opłatach czynszu, a zatem i zagrożeniem eksmisji. Program pomocy w sytuacjach 
kryzysowych przy wynajmie mieszkań (ERAP), opracowany z myślą o udzieleniu 
pomocy w zaspokojeniu takich potrzeb, okazał się nieocenionym narzędziem, które 
przyniosło ulgę już ponad 120 000 kwalifikujących się Nowojorczyków niebędącym 
w stanie zapłacić czynszu. Stan Nowy Jork jednak szybko zbliża się do punktu 
krytycznego, ponieważ już niebawem wszystkie fundusze ERAP przyznane mu przez 
Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych zostaną w pełni wykorzystane lub 
rozdzielone. Ponieważ znajdujemy się w tej bardzo krytycznej sytuacji, piszę do Pani, 
aby przedstawić aktualne informacje na temat szybkich postępów poczynionych przez 
nas w ramach naszego programu oraz oficjalnie poprosić o dodatkowe fundusze na 
dalsze zaspokajanie potrzeb najemców, którzy mają duże zadłużenie czynszowe 
i którym bez dodatkowej pomocy ze strony władz federalnych grozi eksmisja oraz 
długotrwała niestabilność mieszkaniowa.  
  
Stan Nowy Jork rozpoczął przyjmowanie wniosków do programu ERAP 1 czerwca 
2021 roku. Od tego czasu złożono ponad 205 000 wniosków, a Stan zobowiązał się do 
wypłacenia i/lub wypłacił ponad 1,6 mld USD w ramach pomocy ERAP. Obejmuje to 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/ERAP_Funding_Letter.pdf


też uregulowanie opłat na łączną kwotę ponad 517,5 mln USD w imieniu ponad 40 000 
gospodarstw domowych.  Wziąwszy pod uwagę wysoki poziom osiągnięć w stanie 
Nowy Jork oraz dopuszczalne koszty obsługi administracyjnej, Stan Nowy Jork 
przewiduje, że do początku października wykorzysta całą przyznaną pomoc federalną. 
Tymczasem Stan Nowy Jork wciąż otrzymuje średnio ponad 9000 wniosków na 
tydzień. Dowodząc po raz kolejny swoich nieustających dążeń do zapobieżenia 
kryzysowi eksmisyjnemu, Stan Nowy Jork wprowadził najdłuższe w kraju moratorium 
na eksmisje i przeznaczył 250 mln USD z własnego budżetu na pomoc znajdującym 
się w trudnej sytuacji właścicielom i najemcom, którzy nie kwalifikują się do otrzymania 
federalnej pomocy ERAP. Jednak mimo tych dodatkowych środków z budżetu Stanu 
potrzeby Nowego Jorku znacznie przewyższają dostępne możliwości finansowe 
i w celu uporania się z tym kryzysem Stan potrzebuje dodatkowego finansowania 
federalnego.  
  
Od 30 września 2021 roku Skarb ma rozpocząć odzyskiwanie wszelkich 
niewykorzystanych funduszy i ponowne ich rozdzielanie wśród beneficjentów, którzy 
zobowiązali się do wykorzystania co najmniej 65% środków z pierwszej rundy 
finansowania pomocy w sytuacjach kryzysowych przy wynajmie mieszkań. Stan Nowy 
Jork już w pełni wykorzystał środki z pierwszej rundy pomocy w sytuacjach 
kryzysowych przy wynajmie mieszkań i niedługo wykorzysta też wszystkie środki 
z drugiej, a zatem wykazuje wyraźne zapotrzebowanie i kwalifikuje się do otrzymania 
dodatkowych środków. Pierwsze przydziały środków w ramach programu ERAP były 
dokonywane według liczby mieszkańców i nie uwzględniano w nich wysokiego odsetka 
gospodarstw domowych korzystających z najmu w stanie Nowy Jork. Zwracam się 
więc z prośbą, by przy ponownym przydzielaniu środków w ramach programu ERAP 
uwzględniono liczbę gospodarstw domowych korzystających z wynajętych lokali 
mieszkalnych w danym stanie.  
  
Mam nadzieję na jak najszybszy odzew z Pani strony i z góry dziękuję za rozpatrzenie 
mojej prośby.  
  
Z poważaniem  
  
Kathy Hochul  
gubernator  
  
Do wiadomości: Delegacja Stanu Nowy Jork do Kongresu  
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