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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEZNACZENIE PONAD 251 MLN USD 
FUNDUSZY FEDERALNYCH NA RZECZ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z GOTOWOŚCIĄ 

I ZWALCZANIEM TERRORYZMU  
  

Finansowanie pomoże społecznościom w całym stanie w zapobieganiu, 
reagowaniu i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych 

przez człowieka oraz sytuacji kryzysowych  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że ponad 251 mln USD z funduszy 
federalnych zostanie przeznaczonych na wsparcie działań związanych ze zwalczaniem 
terroryzmu i zapewnieniem gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych w całym stanie 
Nowy Jork. Fundusze, zapewnione przez Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego 
(Federal Emergency Management Agency, FEMA) w ramach programu dotacji na rzecz 
bezpieczeństwa wewnętrznego na rok budżetowy 2021 (FY2021 Homeland Security 
Grant Program), mają na celu wsparcie regionalnych działań na rzecz gotowości w 
zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym planowania, organizacji, wyposażenia, 
szkoleń i ćwiczeń, które mają kluczowe znaczenie dla utrzymania i poprawy zdolności 
społeczności do zapobiegania, ochrony, reagowania i odbudowy. Wydział 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych (Division of Homeland Security 
and Emergency Services, DHSES) stanu Nowy Jork zarządza tymi programami w 
ścisłej koordynacji z lokalnymi zainteresowanymi stronami.  
  
„Utrzymanie bezpieczeństwa mieszkańców stanu Nowy Jork jest jednym z naszych 
najbardziej krytycznych obowiązków, a to finansowanie pomoże lokalnym władzom i 
instytucjom przygotować się do obrony przed różnymi zagrożeniami, od klęsk 
żywiołowych po zagrożenia terrorystyczne”, powiedziała gubernator Hochul. 
„Dziękuję administracji prezydenta Bidena i naszym partnerom w Kongresie za 
współpracę z nami w celu dokonania niezbędnych inwestycji, które pomogą nam 
chronić się przed skutkami zmian klimatycznych, jak również tymi będącymi wynikiem 
przerażających aktów przemocy motywowanych nienawiścią, mającymi miejsce w 
całym kraju.”  
  

Kongresman, Adriano Espaillat (NY-13), powiedział: „Zamieszki z 6 stycznia i 
ukierunkowane ataki i przestępstwa na tle nienawiści na ulicach miasta Nowy Jork 
nauczyły nas, że po prostu nie możemy brać niczego za pewnik – zwłaszcza jeśli 
chodzi o bezpieczeństwo naszych społeczności i najbardziej kluczowych instytucji. 
Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul za ogłoszone dzisiaj oświadczenie o 
przyznaniu funduszy federalnych, które pomogłem zabezpieczyć, w celu dalszego 



 

 

wspierania działań związanych ze zwalczaniem terroryzmu i zapewnieniem gotowości 
na wypadek sytuacji kryzysowych w całym stanie Nowy Jork. Będziemy musieli 
pracować razem, aby zapewnić gotowość naszych społeczności do udaremniania i 
odpierania przyszłych ataków – a to finansowanie przyczyni się do tego, że nasz stan 
może przygotować się, reagować i odbudowywać po każdym kryzysie, a nasze 
społeczności pozostaną bezpieczne.”  
  

Zastępca komisarza wykonawczego ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i służb 
ratowniczych, Terence J. O'Leary, powiedział: „Te fundusze pomogą władzom 
hrabstw i miast wzmocnić ich działania na rzecz walki z terroryzmem wobec zagrożeń 
krajowych i międzynarodowych, a także zwiększą nasze bezpieczeństwo wzdłuż 
północnej granicy. Wydział jest zaangażowany w pomoc naszym lokalnym partnerom w 
zwiększeniu ich gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych oraz w ochronie 
mieszkańców stanu Nowy Jork przed aktami terroryzmu.”  
  
Dyrektor wykonawczy NYSAC, Stephen J. Acquario, powiedział: „Niezależnie od 
tego, czy jest to klęska żywiołowa, globalna pandemia zdrowia, czy akt terroryzmu, 
hrabstwa są liderami pierwszej linii podczas sytuacji kryzysowej, koordynując reakcję i 
gromadząc zasoby w celu ochrony naszych obywateli. Zapewnienie gotowości jest 
kluczem do utrzymania bezpieczeństwa mieszkańców stanu Nowy Jork i wyrażamy 
uznanie dla gubernator Hochul za dostarczenie samorządom lokalnym zasobów, 
których potrzebują, aby w sytuacji kolejnego kryzysu zagwarantować, że, liderzy 
hrabstw posiadają narzędzia i środki na szkolenia, aby móc skutecznie reagować.”  
  
Program dotacji na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego (Homeland Security Grant 
Program) realizowany przez FEMA składa się z trzech oddzielnych dotacji opartych na 
analizie ryzyka, mających na celu wspieranie działań władz stanu, lokalnych i wśród 
plemion w zapobieganiu, przygotowaniu, ochronie przed i reagowaniu na akty 
terroryzmu. Te programy to stanowy program bezpieczeństwa wewnętrznego (State 
Homeland Security Program), inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa obszarów miejskich 
(Urban Area Security Initiative) oraz operacja „Stonegarden” (Operation Stonegarden).  
  
Stanowy program bezpieczeństwa wewnętrznego - 70,6 mln USD  
Stanowy program bezpieczeństwa wewnętrznego zapewnia fundusze na zapobieganie, 
ochronę przed, reagowanie i odbudowę po aktach terroryzmu i innych katastrofach. 
Zgodnie z wytycznymi federalnymi, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb 
Ratowniczych przyznaje 80% tych funduszy dla lokalnych jurysdykcji. Obejmuje to 
poniższą listę finansowania, jak również dodatkowy zestaw ukierunkowanych dotacji, 
które zostaną udostępnione w najbliższych miesiącach. Pozostałe 20% finansowania 
jest wykorzystywane przez władze stanu w celu dalszego wzmocnienia 
antyterrorystycznej i awaryjnej gotowości na poziomie całego stanu Nowy Jork.  
Inwestycje były wymagane do wspierania następujących obszarów priorytetowych do 
budowania możliwości w całym stanie:  
  

• Wzmocnienie zdolności w zakresie wywiadu i wymiany informacji  
• Zwiększanie zdolności w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego  



 

 

• Przeciwdziałanie pojawiającym się zagrożeniom  
• Wzmocnienie ochrony „miękkich celów” / zatłoczonych miejsc  
• Zwalczanie brutalnego ekstremizmu w kraju  

  

Dyrektor wykonawczy Konferencji Burmistrzów stanu Nowy Jork (New York State 
Conference of Mayors, NYCOM), Peter A. Baynes, powiedział: „Burmistrzowie stanu 
Nowy Jork dziękują gubernator Hochul za jej skoordynowane działania na rzecz 
przekazania tych niezwykle ważnych funduszy na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego 
i gotowości kryzysowej samorządom lokalnym w całym stanie Nowy Jork. Najwyższym 
priorytetem każdego lokalnego lidera jest ochrona zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu 
swoich obywateli, a to finansowanie znacznie przyczyni się do wypełnienia tej misji. 
NYCOM z niecierpliwością czeka na dalszą ścisłą współpracę z gubernator Hochul, aby 
stworzyć silne partnerstwo na szczeblu stanowym i lokalnym.”  

  
Kwoty dotacji są wymienione poniżej:  
  

Beneficjent  Przyznana kwota ogółem  

Albany County  $635,474  

City of Albany  $301,359  

Allegany County  $59,750  

Broome County  $311,551  

Cattaraugus County  $136,570  

Cayuga County  $132,303  

Chautauqua County  $170,713  

Chemung County  $145,106  

Chenango County  $93,892  

Clinton County  $128,035  

Columbia County  $76,821  

Cortland County  $51,215  

Delaware County  $85,356  

Dutchess County  $574,070  

Erie County (City of Buffalo)  $1,734,163  

Essex County  $102,428  

Franklin County  $59,750  

Fulton County  $72,553  

Genesee County  $98,160  

Greene County  $98,160  

Hamilton County  $42,678  

Herkimer County  $76,821  

Jefferson County  $110,964  

Lewis County  $46,946  

Livingston County  $128,035  



 

 

Madison County  $106,696  

Monroe County  $513,361  

City of Rochester  $450,350  

Montgomery County  $102,428  

Nassau County  $1,820,278  

City of New York  $30,135,400  

Niagara County  $563,278  

Oneida County  $226,103  

Onondaga County  $396,263  

City of Syracuse  $254,629  

Ontario County  $170,714  

Orange County  $924,546  

Orleans County  $89,625  

Oswego County  $166,445  

Otsego County  $93,892  

Putnam County  $234,731  

Rensselaer County  $336,602  

City of Troy  $154,378  

Rockland County  $635,907  

Saratoga County  $247,535  

Schenectady County  $272,829  

City of Schenectady  $203,670  

Schoharie County  $81,089  

Schuyler County  $46,946  

Seneca County  $51,215  

St. Lawrence County  $157,910  

Steuben County  $110,965  

Suffolk County  $1,180,103  

Sullivan County  $179,249  

Tioga County  $59,750  

Tompkins County  $98,160  

Ulster County  $230,463  

Warren County  $68,285  

Washington County  $68,285  

Wayne County  $145,106  

Westchester County  $1,367,888  

Wyoming County  $59,750  

Yates County  $34,143  

  $47,511,840  

  



 

 

Inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa obszarów miejskich – 178,7 mln USD  
Środki te przyznawane są jurysdykcjom w obszarze metropolitalnym miasta Nowy Jork 
w ramach dotacji inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa obszarów miejskich. Władze 
regionu wykorzystają te środki do podtrzymania i wzmocnienia ich krytycznych 
programów antyterrorystycznych. W oparciu o wytyczne federalne, 80% kwoty dotacji 
jest przydzielane partnerom w grupie roboczej ds. obszarów miejskich regionu (Urban 
Area Working Group), stosując proces oparty na konsensusie, a umowa konsensusowa 
dla tych funduszy jest przedstawiona poniżej.  
  
Dodatkowe 18 032 588 USD zostanie również przydzielone i jest uwzględnione w 
poniższych dotacjach dla miasta Nowy Jork ze stanowej części dotacji na Inicjatywę na 
rzecz bezpieczeństwa w obszarach miejskich na rok budżetowy 2021, w uznaniu 
wyjątkowej pozycji miasta pod względem potencjalnych zagrożeń związanych z 
działalnością terrorystyczną. Pozostałe fundusze zostaną wykorzystane przez władze 
stanu do dalszego wzmacniania działań antyterrorystycznych i zapewnienia gotowości 
w sytuacjach kryzysowych w obszarach miejskich w stanie Nowy Jork.  
Kwoty dotacji są wymienione poniżej:  

Beneficjent  Przyznana kwota ogółem  

Port Authority of New York and New Jersey  
$10,662,602  

  

Westchester County  $2,649,658  

City of Yonkers  $2,649,658  

Suffolk County  $2,649,658  

Nassau County  $2,649,658  

City of New York  $139,771,354  

  $161,032,588  

  
Program dotacji na rzecz operacji „Stonegarden” - 1,9 mln USD  
Dotacja ta zapewnia krytyczne finansowanie w celu wzmocnienia współpracy i 
koordynacji pomiędzy federalnymi, stanowymi, lokalnymi i plemiennymi agencjami 
egzekwowania prawa poprzez wspieranie wspólnych operacji, które są prowadzone 
wzdłuż północnej granicy.  
  

Beneficjent  Przyznana kwota ogółem  

Cayuga County  $121,500  

Chautauqua County  $103,300  

Clinton County  $250,000  

Erie County  $100,000  

Franklin County  $290,000  

Jefferson County  $125,000  

Monroe County  $100,000  

Niagara County  $140,000  

Orleans County  $100,000  



 

 

Oswego County  $100,000  

St. Lawrence County  $300,000  

St. Regis Mohawk Tribe  $81,900  

Wayne County  $111,600  

Wyoming County  $63,000  

  $1,986,300  

  
O Wydziale ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych  
Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych stanu Nowy 
Jork zapewnia przywództwo, koordynację i wsparcie dla działań mających na celu 
zapobieganie, ochronę przed, przygotowanie, reagowanie i odbudowę po aktach 
terroryzmu oraz innych klęskach żywiołowych i katastrofach spowodowanych przez 
człowieka, zagrożeniach, pożarach i innych sytuacjach kryzysowych. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie DHSES na Facebooku, śledząc @NYSDHSES na Twitterze 
lub na Instagramie oraz na stronie dhses.ny.gov..  

  
###  

  
  

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