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GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA PRZYZNANIE FUNDUSZY FEDERALNYCH 
W KWOCIE 7,4 MLN USD NA WSPARCIE LOKALNYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE 

PLANOWANIA I REAGOWANIA KRYZYSOWEGO  
   

Fundusze na wsparcie okręgów Nowego Jorku w zakresie planowania 
kryzysowego i gotowości operacyjnej  

   
Gubernator Kathy Hochul zapowiedziała dziś, że udostępni fundusze federalne w 
kwocie 7,4 mln USD dla agencji zarządzania kryzysowego okręgów w stanie Nowy Jork 
w celu wsparcia planowania i gotowości operacyjnej dla każdego rodzaju katastrofy. 
Dzięki corocznym funduszom federalnym na rzecz zarządzania kryzysowego 
beneficjenci mogą uzyskać dostęp do funduszy wspierających szeroki zakres działań, 
od opracowania i wdrożenia szkoleń oraz ćwiczeń po pozyskanie zasobów do 
reagowania w sytuacjach kryzysowych.   
   
„To finansowanie ma krytyczne znaczenie dla społeczności w stanie Nowy Jork w 
zakresie sposobów dalszej naprawy szkód spowodowanych burzą, które 
doświadczyliśmy w ostatnich miesiącach”. Gubernator Hochul powiedziała: 
„Ponieważ jesteśmy zmuszeni coraz regularniej stawiać czoła niszczycielskim skutkom 
zmian klimatycznych, jestem przekonana, że nasze lokalne agencje zarządzania 
kryzysowego dobrze wykorzystają te pieniądze, przygotowując się na przyszłe 
katastrofy”.  
  
Aby uzyskać dostęp do funduszy, lokalni laureaci muszą opracować projekty lub 
inicjatywy, które wzmocnią ich gotowość i zdolność reagowania na wszystkie 
potencjalne zagrożenia. Projekty powinny również koncentrować się na działaniach 
zidentyfikowanych przez FEMA jako wymagające poprawy na poziomie krajowym. 
Obejmuje to planowanie zarządzania logistyką i dystrybucją, planowanie ewakuacji, 
zarządzanie finansowe w przypadku katastrofy, zakwaterowanie w przypadku katastrofy 
oraz odporną komunikację.   
  
Terence J. O'Leary, zastępca Komisarza Wykonawczego Wydziału 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratunkowych (State Division of Homeland 
Security and Emergency Services), powiedział: „W ostatnich latach Nowy Jork 
doświadczył szerokiego spektrum scenariuszy klęsk: od pandemii i klęsk żywiołowych 
po akty terroryzmu, przez co personel zarządzania kryzysowego musi dysponować 
potrzebnymi zasobami, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym społecznościom. Te 



 

 

fundusze zapewnią naszym lokalnym partnerom kluczowe środki finansowe 
zwiększające ich gotowość”.  
  
Stephen J. Acquario, Dyrektor Wykonawczy NYSAC, powiedział: „Bez względu na 
to, czy jest to reakcja na globalną pandemię czy poważne burze i klęski żywiołowe, 
zarządzanie kryzysowe w okręgach staje się coraz bardziej krytyczną funkcją. Kiedy 
katastrofy uderzają w nasze społeczności, okręgi mobilizują centra operacyjne działań 
ratunkowych, które koordynują podejmowanie lokalnych działań i zapewniają naszym 
mieszkańcom pomoc i zasoby, których potrzebują, aby pozostać bezpiecznymi. 
Pochwalamy gubernator Hochul i naszych przywódców bezpieczeństwa wewnętrznego 
za identyfikację stojących przed nami wyzwań i zapewnienie zasobów, które pomogą 
nam lepiej przygotować się na przyszłe sytuacje kryzysowe”.  
  
John Scrivani, Komisarz Biura ds. Zarządzania Kryzysowego w Mieście Nowy 
Jork, powiedział: „Dostęp do kluczowych funduszy, takich jak dotacja na rzecz 
skuteczności zarządzania kryzysowego, pozwoli nam zapewnić bezpieczeństwo i 
odporność Nowego Jorku w miarę wzrostu i ewoluowania zagrożeń zarówno 
naturalnych, jak i spowodowanych przez człowieka. Biuro ds. Zarządzania 
Kryzysowego w mieście Nowy Jork zobowiązuje się nieść pomoc wszystkim 
mieszkańcom Nowego Jorku i wszystkim społecznościom w pięciu dzielnicach. 
Dziękujemy naszym partnerom rządowym za dostrzeżenie i priorytetowe potraktowanie 
potrzeby przygotowania się, reagowania i odbudowy po nagłych wypadkach”.  
  
Kongresmenka Grace Meng powiedziała: „Nowy Jork musi zachować gotowość w 
obliczu katastrof, a nasz stan musi dysponować zasobami niezbędnymi do planowania 
odpowiednich działań na wypadek ich nadejścia. Ta potrzeba gotowości do reagowania 
w sytuacjach kryzysowych została podkreślona w zeszłym miesiącu, kiedy powódź 
spowodowana przez pozostałości huraganu Ida siała spustoszenie w naszym regionie. 
Fundusze federalne w kwocie 7,4 mln USD, których dostępność zapowiedziała dziś 
gubernator, pomogą w naszych działaniach na rzecz ochrony mieszkańców Nowego 
Jorku i cieszę się, że Nowy Jork otrzyma tak istotne finansowanie. Dziękuję gubernator 
Hochul oraz Wydziałowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratunkowych Stanu 
Nowy Jork za pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego 
stanu”.  
  
Kongresman Adriano Espaillat powiedział: „Ubiegłe trzy miesiące pokazały nam, że 
katastrofy, które dotknęły Nowy Jork i cały stan Nowy Jork, nie spowalniają – zwłaszcza 
w świetle kryzysu klimatycznego. Mieszkańcy Nowego Jorku zasługują na to, aby 
wiedzieć, że ich władze stanowe i lokalne są przygotowane do podejmowania działań, 
są w stanie łagodzić skutki i są gotowe, aby zapewnić nowojorczykom możliwość pełnej 
odbudowy po każdym kryzysie – a tak bardzo potrzebne fundusze zapewnią możliwość 
planowania i gotowość operacyjną na każdą katastrofę, z którą może mierzyć się Nowy 
Jork”.  
  
Pracując w tych ramach, fundusze można wykorzystać, aby wspierać:  

• działania w zakresie zarządzania i administracji;  



 

 

• planowanie;  
• zatrudnienie pracowników w agencjach zarządzania kryzysowego;  
• wyposażenie;  
• szkolenia i ćwiczenia;  
• budowę i renowację centrów operacyjnych działań ratunkowych oraz  
• utrzymanie systemów GIS i interoperacyjnych systemów 

komunikacyjnych.  
  
Koszty niekwalifikowalne obejmują:  

• niedozwolone wyposażenie: broń palna, amunicję, granatniki, bagnety lub 
uzbrojone samoloty, statki lub pojazdy dowolnego typu z zainstalowaną 
bronią;  

• koszty wsparcia zatrudniania zaprzysiężonych funkcjonariuszy 
bezpieczeństwa publicznego w celu pełnienia tradycyjnych obowiązków 
bezpieczeństwa publicznego lub zastępowania tradycyjnych stanowisk i 
obowiązków związanych z bezpieczeństwem publicznym;  

• działania i projekty niezwiązane z zakończeniem i wdrażaniem Programu 
EMPG.  

  
Poniżej wymieniono kwoty przyznawanych funduszy dostępne dla lokalnych agencji 
zarządzania kryzysowego:  
  

Beneficjent  Przyznana kwota ogółem  

Albany County  $116,055  

Allegany County  $22,869  

Broome County  $78,233  

Cattaraugus County  $34,321  

Cayuga County  $34,215  

Chautauqua County  $54,250  

Chemung County  $37,429  

Chenango County  $23,428  

Clinton County  $34,982  

Columbia County  $28,034  

Cortland County  $23,011  

Delaware County  $22,516  

Dutchess County  $113,604  

Erie County  $340,513  

Essex County  $19,373  

Franklin County  $23,837  

Fulton County  $25,273  

Genesee County  $26,933  

Greene County  $22,969  

Hamilton County  $6,765  



 

 

Herkimer County  $28,554  

Jefferson County  $47,432  

Lewis County  $14,889  

Livingston County  $28,873  

Madison County  $31,811  

Monroe County  $276,737  

Montgomery County  $23,333  

Nassau County  $494,021  

City of New York  $2,989,486  

Niagara County  $84,026  

Oneida County  $90,747  

Onondaga County  $175,497  

Ontario County  $44,402  

Orange County  $141,102  

Orleans County  $20,655  

Oswego County  $49,578  

Otsego County  $27,729  

Putnam County  $41,401  

Rensselaer County  $63,203  

Rockland County  $118,787  

Saratoga County  $85,172  

Schenectady County  $61,486  

Schoharie County  $16,956  

Schuyler County  $11,696  

Seneca County  $17,869  

St. Lawrence County  $45,867  

Steuben County  $41,138  

Suffolk County  $550,175  

Sullivan County  $33,310  

Tioga County  $23,664  

Tompkins County  $42,078  

Ulster County  $71,622  

Warren County  $28,988  

Washington County  $28,078  

Wayne County  $39,233  

Westchester County  $351,492  

Wyoming County  $20,389  

Yates County  $14,254  

Ogółem $7,364,340  

  
  



 

 

Wydział ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratunkowych Stanu Nowy Jork 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) będzie zarządzać 
tymi funduszami w imieniu FEMA. DHSES skontaktuje się bezpośrednio z biurem 
zarządzania kryzysowego w każdej jurysdykcji, aby zapewnić jak najszybsze 
udostępnienie tych środków.  
  
O Wydziale ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych  
Wydział ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych stanu Nowy 
Jork oferuje przywództwo, koordynowanie i wsparcie działań na rzecz zapobiegania 
aktom terrorystycznym oraz innym katastrofom spowodowanym przez człowieka 
i klęskom żywiołowym, zagrożeniom, pożarom i innym sytuacjom awaryjnym, 
zapewnienia ochrony przed nimi, przygotowania i reagowania na ich wystąpienie oraz 
podejmowania działań naprawczych po ich zakończeniu. Więcej informacji znajduje się 
na stronie DHSES na Facebooku, profilu @NYSDHSES na Twitterze czy Instagramie, a 
także na stronie internetowej dhses.ny.gov.  
   

###  
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