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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZAKWALIFIKOWANIE CZTERECH 
KOLEJNYCH HRABSTW DOTKNIĘTYCH PRZEZ HURAGAN IDA DO 

OTRZYMANIA POMOCY W RAMACH FEDERALNEJ DEKLARACJI O POWAŻNEJ 
KLĘSCE ŻYWIOŁOWEJ  

  
Hrabstwa Dutchess, Orange, Putnam i Rockland kwalifikują się teraz do 

otrzymania federalnej pomocy publicznej w ramach deklaracji o poważnej klęsce 
żywiołowej; fundusze te zapewnią wsparcie lokalnym samorządom w odbudowie 

infrastruktury publicznej i obiektów dotkniętych powodziami na początku tego 
miesiąca  

  
Hrabstwo Rockland również kwalifikuje się do programu pomocy indywidualnej 

w ramach deklaracji o poważnej klęsce żywiołowej  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że cztery kolejne hrabstwa zostały dodane 
do wcześniej ogłoszonej deklaracji o poważnej klęsce żywiołowej na skutek powodzi i 
trudności spowodowanych przez pozostałości huraganu Ida na początku września. 
Hrabstwa Dutchess, Orange, Putnam i Rockland zostały zatwierdzone do otrzymania 
pomocy federalnej w ramach programu pomocy publicznej w oparciu o wspólną ocenę 
szkód przeprowadzoną przez władze stanu Nowy Jork i Federalną Agencję 
Zarządzania Kryzysowego (Federal Emergency Management Agency, FEMA). 
Wszystkie cztery hrabstwa kwalifikują się obecnie do otrzymania federalnych środków 
finansowych z tytułu programu pomocy publicznej, aby pomóc tym gminom w 
odbudowie infrastruktury i obiektów będących własnością publiczną. Dodatkowo, w 
oparciu o wspólne oceny szkód, hrabstwo Rockland zostało dodane do deklaracji o 
poważnej klęsce żywiołowej w ramach programu pomocy indywidualnej, który 
zapewnia bezpośrednią pomoc osobom fizycznym i właścicielom domów.  
  
Kolejne hrabstwa już zatwierdzone do otrzymania pomocy publicznej w ramach tej 
deklaracji obejmują Bronx, Kings, Nassau, Nowy Jork, Queens, Richmond, Suffolk, 
Sullivan i Westchester. Do pomocy indywidualnej kwalifikują się również hrabstwa 
Bronx, Kings, Nassau, Queens, Richmond, Suffolk i Westchester.  
  
„Po zobaczeniu szkód spowodowanych przez tę historyczną burzę, zobowiązałam się, 
że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc odbudować każdą dotkniętą 
społeczność, a wydanie tej najnowszej deklaracji spełnia naszą obietnicę wobec tych, 
którzy ucierpieli w dolinie Hudson”, powiedziała gubernator Hochul. „Pragnę 
podziękować zarówno stanowym, jak i federalnym zespołom ds. oceny szkód na 



miejscu, które dostarczyły informacji w celu zabezpieczenia tej ważnej federalnej 
pomocy na wypadek klęski żywiołowej, która pomoże naszym społecznościom w ich 
działaniach na rzecz odbudowy.”  
  
Marc Molinaro powiedział: „Wydanie tej deklaracji o stanie klęski żywiołowej stanowi 
dobrą wiadomość dla naszych lokalnych społeczności, które poniosły znaczne szkody, 
ponieważ zapewnia bardzo potrzebne wsparcie i pomoc w naprawie zniszczeń na 
kwotę ponad 2,5 mln USD, powstałych w wyniku huraganu Ida w obiektach 
użyteczności publicznej w całym hrabstwie Dutchess. Będziemy kontynuować nasze 
działania mające na celu uzyskanie od FEMA i władz stanowych „pomocy 
indywidualnej”, aby udzielić wsparcia rodzinom i firmom, które również doznały 
znacznych szkód i walczą o powrót do normalnego życia. Jesteśmy wdzięczni 
urzędowi pani gubernator za wsparcie w tym wielotygodniowym procesie weryfikacji w 
celu uzyskania pomocy publicznej dla samorządów i wierzę, że będziemy równie 
skuteczni w zapewnieniu pomocy indywidualnej dla mieszkańców i przedsiębiorstw.”  
  
Dyrektor wykonawczy hrabstwa Orange, Steven M. Neuhaus, powiedział: 
„Hrabstwo Orange doznało poważnych uszkodzeń infrastruktury w wyniku huraganu 
Ida i ta pomoc jest nam bardzo potrzebna. Składam wyrazy podziękowania dla 
gubernator Hochul za podjęcie tych działań i pomoc naszym społecznościom w 
odbudowie po huraganie. Będę kontynuować ścisłą współpracę z moim zespołem ds. 
zarządzania kryzysowego w ocenie szkód i monitorowaniu odbudowy po przejściu tego 
huraganu.”  
  
Dyrektor wykonawczy hrabstwa Putnam, MaryEllen Odell, powiedziała: „Powodzie 
będące następstwem huraganu Ida spowodowały rozległe uszkodzenia dróg i 
systemów odwadniających w obrębie naszego hrabstwa. To dobra wiadomość, że 
nasze społeczności będą teraz kwalifikować się do federalnych funduszy by 
odbudować uszkodzoną infrastrukturę. Jesteśmy wdzięczni, że hrabstwo Putnam 
zostało dodane do deklaracji o poważnej klęsce żywiołowej, dzięki której fundusze 
będą dostępne.”  
  
Dyrektor wykonawczy hrabstwa Rockland, Ed Day, powiedział: „Po ogromnej ilości 
pracy ze strony Biura Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych (Fire and Emergency 
Services Office) hrabstwa Rockland, Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb 
Ratowniczych (State Division of Homeland Security and Emergency Services) stanu 
Nowy Jork, agencji FEMA oraz naszych lokalnych miast i wsi, mieszkańcy hrabstwa 
Rockland ostatecznie zostali objęci pomocą na wypadek klęski żywiołowej 
przyznawanej przez FEMA. Dziękuję pani gubernator Hochul za udzielenie wsparcia 
dla tych działań oraz naszym przedstawicielom federalnym za ich orędownictwo. 
Mieszkańcy hrabstwa Rockland są teraz o krok bliżej do odbudowy po zniszczeniach i 
stratach spowodowanych przez pozostałości huraganu Ida.”  
  
Gubernator Hochul i Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych 
kontynuują współpracę z partnerami federalnymi, stanowymi i lokalnymi, aby zapewnić 
mieszkańcom stanu Nowy Jork zasoby i pomoc w pełnym usuwaniu szkód po 



niszczycielskich następstwach 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”.  
 
Gubernator Hochul złożyła wniosek o wydanie deklaracji o poważnej klęsce 
żywiołowej, podpisanej przez prezydenta Bidena, co pozwoliło uzyskać pomoc 
finansową od rządu federalnego i zapewnić społecznościom wsparcie w usuwaniu 
skutków tej klęski żywiołowej poprzez udzielenie pomocy publicznej lub połączenie 
pomocy publicznej i indywidualnej. Pomoc publiczna zapewnia wsparcie w sytuacjach 
kryzysowych w celu ratowania życia i ochrony mienia, a także finansowanie usuwania 
gruzu i napraw budynków publicznych i infrastruktury, w tym dróg, mostów, szkół, 
parków, szpitali, posterunków policji, remiz strażackich, zakładów 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. 
Dodatkowo, władze stanu współpracują z agencją FEMA w tworzeniu centrów 
odbudowy po klęskach żywiołowych na obszarach dotkniętych zniszczeniami, które 
zapewniają cenne informacje, aby pomóc mieszkańcom stanu Nowy Jork w 
działaniach na rzecz odbudowy oraz wsparcie w procesie ubiegania się o dostępną 
pomoc i ulgi.  
  
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.  
  

https://www.governor.ny.gov/programs/governors-relief-and-response-resources


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.  
  

###  
  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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