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GUBERNATORZY HOCHUL, MURPHY I LAMONT OGŁASZAJĄ POROZUMIENIE W 
SPRAWIE FUNDUSZY FEDERALNYCH PRZYZNANYCH SYSTEMOM 

TRANSPORTU PUBLICZNEGO W REGIONIE  
  
Fundusze pomocowe zapewnione agencjom tranzytowym, w tym MTA, NJ Transit 

i Wydziałowi Transportu Connecticut, pomogą wyrównać straty przychodów 
związane z pandemią  

  
Gubernatorzy Kathy Hochul, Phil Murphy i Ned Lamont ogłosili dziś porozumienie w 
sprawie podziału nadzwyczajnych federalnych funduszy na pomoc w sytuacjach 
kryzysowych, przydzielonych władzom regionu przez Kongres w celu złagodzenia 
historycznych strat związanych z pandemią w zakresie przejazdów i przychodów 
systemów tranzytowych.  
  
Po negocjacjach, władze stanów ustaliły, że około 10,85 mld USD z tych funduszy 
zostanie przyznanych dla stanu Nowy Jork, 2,66 mld USD dla stanu New Jersey, a 474 
USD USD dla stanu Connecticut.  
  
To finansowanie, zapewnione w ramach ustawy o środkach uzupełniających 
przeznaczonych na odpowiedź na pandemię koronawirusa (Coronavirus Response and 
Relief Supplemental Appropriations Act, CRRSAA) na rok 2021 i ustawy o 
amerykańskim planie ratunkowym (American Rescue Plan, ARPA), uznaje, że obszar 
trójstanowy był jednym z najciężej dotkniętych pandemią i zapewnia zasoby niezbędne 
dla największych w kraju usług metra, kolei podmiejskiej i autobusów znajdujących się 
w tych stanach, aby uniknąć zwolnień, urlopów czasowych i poważnych redukcji usług. 
Te agencje tranzytowe zapewniły, że niezbędni pracownicy mogli być tam, gdzie byli 
najbardziej potrzebni, a to finansowanie pomoże wspierać ich długoterminową 
odbudowę i zrównoważony rozwój.  
  
„Pragnę podziękować prezydentowi Bidenowi, liderowi większości Senatu Schumerowi, 
senatorowi Gillibrand i marszałkowi Pelosi za zabezpieczenie tego bardzo potrzebnego 
finansowania transportu,” powiedziała gubernator Hochul. „Miasto Nowy Jork i region 
trzech stanów nie będą w stanie w pełni otrząsnąć się z pandemii bez naszych agencji 
tranzytowych, które każdego dnia skutecznie i sprawnie zapewniają transport milionom 
osób do i z miasta Nowy Jork. W wyniku serii produktywnych rozmów z moimi kolegami 
gubernatorami, cieszę się, że osiągnęliśmy porozumienie, które jest korzystne dla 
wszystkich.”  



  
„Nic nie jest bardziej istotne dla ożywienia gospodarczego naszego regionu niż nasz 
system transportu masowego. Dzięki temu porozumieniu zapewniamy niezawodny i 
bezpieczny dojazd do pracy, gdy pracownicy wracają do swoich biur”, powiedział 
gubernator Phil Murphy. „Dziękuję prezydentowi Biden, marszałek Pelosi, liderowi 
większości Senatu Schumer oraz delegacji kongresowej New Jersey za ich 
przywództwo w tej kwestii, a gubernatorom Hochul i Lamont za pracę z władzami stanu 
New Jersey w celu wzmocnienia sieci transportowych w naszym regionie.”  
  

„Porozumienie osiągnięte dziś wieczorem przez władze stanów Connecticut, Nowy Jork 
i New Jersey to świetna wiadomość dla naszego regionu”, powiedział gubernator Ned 
Lamont. „Zapewnia ono, że krytyczne fundusze federalne są teraz dostępne, aby 
wesprzeć odbudowę systemów transportu publicznego w naszych stanach, które 
poniosły ogromne straty finansowe w wyniku pandemii. Dziękuję gubernatorom Hochul i 
Murphy za współpracę, dzięki której udało się to osiągnąć.”  
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