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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA UZYSKANIE FEDERALNEJ ZGODY NA
OGŁOSZENIE STANU POWAŻNEJ KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ DLA SPOŁECZNOŚCI
DOTKNIĘTYCH BURZĄ TROPIKALNĄ FRED
Hrabstwa Allegany, Cayuga, Cortland, Lewis, Oneida, Steuben, Tioga i Yates
kwalifikują się do pomocy publicznej w odbudowie obiektów i infrastruktury
będących własnością publiczną
Gubernator zwraca się do FEMA o zatwierdzenie wniosku o przyznanie pomocy
indywidualnej dla hrabstwa Steuben
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że prezydent Biden zatwierdził jej wniosek o
deklaracji stanu poważnej klęski żywiołowej dla ośmiu hrabstw, aby pomóc w
zapewnieniu federalnej pomocy finansowej dla samorządów lokalnych odbudowujących
się po szkodach powodziowych spowodowanych przez burzę tropikalną Fred w połowie
sierpnia. Deklaracja zapewni pomoc publiczną dla społeczności w hrabstwach Allegany,
Cayuga, Cortland, Lewis, Oneida, Steuben, Tioga i Yates, gdzie zgłoszono ponad 36,2
mln USD łącznych szkód w infrastrukturze i obiektach publicznych.
Gubernator Hochul cały czas współpracuje z FEMA oraz federalnymi, stanowymi i
lokalnymi partnerami, aby zapewnić mieszkańcom stanu Nowy Jork niezbędną pomoc
w następstwie szeregu burz, które dotknęły stan tego lata.
Dzięki poświęceniu naszego personelu stanowego, który współpracował z lokalnymi
urzędnikami i FEMA, aby przeprowadzić ocenę szkód na dotkniętych obszarach, wiele
społeczności w górnej części stanu będzie teraz kwalifikować się do otrzymania bardzo
potrzebnej pomocy federalnej”, powiedziała gubernator Hochul. „Doceniam wsparcie
ze strony prezydenta Bidena i rządu federalnego w zakresie pomocy udzielonej
mieszkańcom stanu Nowy Jork w odbudowie. Czekam na dalszą współpracę z
administracją, aby hrabstwo Steuben otrzymało środki potrzebne do odbudowy, w tym
indywidualną pomoc dla właścicieli domów.”
Deklaracja o stanie poważnej klęski żywiołowej z przydziałem pomocy publicznej
zapewnia pomoc finansową rządu federalnego dla lokalnych społeczności, aby mogły
one odpowiednio odbudować się po szkodach związanych z powodzią. Poprzez
program pomocy publicznej FEMA, można otrzymać zwrot kosztów za takie działania
jak usuwanie gruzu, awaryjne środki ochronne oraz naprawę i odbudowę infrastruktury

będącej własnością publiczną, w tym dróg, szkół publicznych, mostów, parków, szpitali,
posterunków policji, remiz strażackich, zakładów uzdatniania wody i oczyszczania
ścieków oraz innych obiektów użyteczności publicznej.
Po wydaniu federalnej deklaracji o stanie klęski żywiołowej, Stanowy Wydział
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Usług Ratowniczych (State's Division of Homeland
Security and Emergency Services) będzie współpracować z lokalnymi partnerami w
celu zidentyfikowania projektów odbudowy, aby ubiegać się o zwrot kosztów poprzez
program Pomocy Publicznej. Następnie FEMA dokona przeglądu projektów pod kątem
ich kwalifikowalności oraz przeprowadzi wizyty na miejscu wraz z Wydziałem i lokalnymi
urzędnikami w celu określenia zakresu i połączenia projektów, jeśli jest to uzasadnione.
Po zidentyfikowaniu projektu i przeprowadzeniu wstępnej wizji lokalnej, pracownicy
FEMA, Wydział oraz władze lokalne opracują Arkusz Projektu, który będzie zawierać
opis szkód, zakres prac oraz kosztorys. Po ostatecznym sprawdzeniu kwalifikowalności
przez FEMA, fundusze na realizację projektu zostaną przyznane.
Rząd federalny nie podjął jeszcze decyzji w sprawie wniosku władz stanu Nowy Jork o
przyznanie funduszy na wsparcie właścicieli domów w hrabstwie Steuben w ramach
programu pomocy indywidualnej. Gubernator Hochul ponowi ten wniosek do czasu
zabezpieczenia potrzebnych środków dla hrabstwa Steuben.
W środę, 18 sierpnia, w godzinach wieczornych i nocnych wystąpiła ogromna powódź,
szczególnie w części hrabstwa Steuben, co spowodowało podjęcie szeregu akcji
ratunkowych i ewakuacji. Ekipy ratownicze Swift Water Rescue z Departamentu
Ochrony Środowiska, Policji Stanowej i Biura Zapobiegania i Kontroli Pożarów
(Department of Environmental Conservation, State Police and Office of Fire Prevention)
udzieliły pomocy licznym mieszkańcom zalanych domów w sześciu różnych
społecznościach. Ewakuowani uzyskali schronienie w różnych miejscach, ponieważ
wody powodziowe zagrażały domom i mieniu, a dziesięć autostrad stanowych zostało
zamkniętych i potencjalnie uszkodzonych w wyniku tej powodzi.
Po burzy, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Usług Ratowniczych stanu Nowy
Jork rozmieścił specjalistów do oceny szkód w celu ubiegania się o federalną pomoc na
wypadek katastrofy. Władze stanu pozostawały w stałym kontakcie z FEMA i lokalnymi
partnerami w trakcie tego procesu, aby po sfinalizowaniu wstępnej oceny szkód dążyć
do przyspieszonej weryfikacji po stronie agencji federalnych.
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