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GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA WYSTOSOWANIE WSPÓLNEGO LISTU 
DO DEPARTAMENTU SKARBU USA Z APELEM O PRZYZNANIE DODATKOWEJ 

FEDERALNEJ POMOCY W OPŁATACH CZYNSZOWYCH  
  

Stan Nowy Jork, Kalifornia, New Jersey i Illinois wysyłają wspólny list do 
Sekretarz Skarbu Janet Yellen, podkreślający krytyczną potrzebę finansowania  

  
W stanie Nowy Jork pozostaje niezrealizowanych 85 000 wniosków o pomoc w 

wynajmie  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że stan Nowy Jork dołącza do Kalifornii i New 
Jersey, wzywając rząd federalny do priorytetowego przyznania dodatkowych funduszy 
na pomoc w wynajmie mieszkań dla stanów o wysokiej liczbie najemców, które 
wyczerpały już swój pierwotny przydział federalny. Gubernator Hochul, Gubernator 
New Jersey Phil Murphy, Gubernator Kalifornii Gavin Newsom oraz Gubernator Illinois 
J.B. Pritzker wystosowali dziś wspólny list do Sekretarz Skarbu USA, Janet Yellen, w 
którym apelują do Departamentu o ponowne przeanalizowanie metodologii przydziału 
funduszy na pomoc czynszową, tak aby trafiła ona do stanów, w których 
zapotrzebowanie i pilna potrzeba pomocy są największe.  
  
„Od początku kierowania moją administracją zobowiązałam się do zapewnienia ulgi 
borykającym się z problemami lokatorom i właścicielom mieszkań, którzy wciąż 
dochodzą do siebie po pandemii”, powiedziała Gubernator Hochul – „Od tego czasu 
wydaliśmy ponad 1,3 mld USD w formie pomocy czynszowej, 100 mln USD 
rozdysponowaliśmy w ramach dodatków do czynszu, podpisaliśmy ustawę o 
zwiększeniu kwot bonów czynszowych, zainwestowaliśmy 25 mln USD w bezpłatne 
usługi prawne dla lokatorów i przedstawiliśmy szereg śmiałych, możliwych do 
zrealizowania propozycji, które mają na celu zaspokojenie systemowych potrzeb 
mieszkaniowych”. Jednak twarda rzeczywistość jest taka, że wciąż zbyt wielu 
mieszkańców stanu Nowy Jork potrzebuje pomocy mieszkaniowej. Byliśmy 
rozczarowani wysokością dodatkowych funduszy na pomoc w wynajmie przekazanych 
przez Departament Skarbu USA, które miały być ponownie przydzielone stanowi Nowy 
Jork, i biorąc pod uwagę, że w tym tygodniu ponownie został uruchomiony portal 
naszego Programu pomocy w opłaceniu czynszu w sytuacji kryzysowej (Emergency 
Rental Assistance Program, ERAP), proszę Departament Skarbu o ponowne 
przeanalizowanie tego procesu. Bardzo ważne jest, abyśmy nie dawali borykającym 
się z problemami lokatorom i wynajmującym złudnej nadziei na długo oczekiwaną 
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pomoc finansową, w sytuacji gdy – bez interwencji federalnej – nie mamy funduszy na 
udzielenie wsparcia, dlatego dziękuję Kalifornii, New Jersey i Illinois za przyłączenie 
się do nas w tej ważnej inicjatywie”.  
  
Gubernator Murphy powiedział: „Pandemia jest źródłem trudności finansowych dla 
wielu osób w całym naszym stanie i narodzie, ale nikt nie powinien musieć wybierać 
między płaceniem za dach nad głową a kupnem jedzenia. Dodatkowe fundusze 
federalne pozwolą nam na dalsze wspieranie ciężko pracujących rodzin z New Jersey 
w tych trudnych czasach”.  
  
Wnioskując o dodatkowe fundusze, stany podkreśliły natychmiastową potrzebę 
przyspieszenia redystrybucji szacowanych na 18 mld USD niewykorzystanych 
funduszy nadzwyczajnych, aby pomóc rodzinom w utrzymaniu stabilizacji i mieszkania 
w obliczu niedawnego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19. Gubernatorzy 
wskazali, że metodologia przydzielania stanom ulg w opłatach czynszowych opierała 
się na liczbie ludności stanu, która nie uwzględnia mieszkającej w każdym stanie liczby 
najemców o niskich dochodach.  
  
Przeczytaj cały list.  
  
Stan Nowy Jork, realizując ponad 104 000 płatności na rzecz wynajmujących, wydał 
ponad 1,3 mld USD w ramach pomocy czynszowej. W sumie, stan wydatkował już całe 
2 mld USD w ramach dostępnych funduszy, realizując około 161 000 wniosków, jednak 
do sfinansowania pozostało jeszcze około 85 000 próśb o wsparcie.  
  
Pomimo niedoboru funduszy, w wyniku zeszłotygodniowego nakazu sądowego, władze 
stanowe zostały prawnie zmuszone do pełnego ponownego otwarcia swojego portalu 
do składania wniosków. Bez dodatkowych funduszy na pokrycie już istniejących 
zaległości w wypłatach z tytułu złożonych wniosków, stan ryzykuje danie zmagającym 
się z problemami mieszkańcom stanu Nowy Jork fałszywej nadziei na istotną pomoc 
finansową, która po prostu będzie nieosiągalna bez interwencji federalnej.  
  
Po objęciu urzędu pod koniec sierpnia, Gubernator Hochul zdecydowanie pracowała 
nad usprawnieniem i przyspieszeniem stanowego Programu pomocy w opłaceniu 
czynszu w sytuacji kryzysowej, minimalizując formalności, tak aby przyspieszyć 
płatności. Stan Nowy Jork albo zobowiązał się do wypłaty, albo już rozdysponował 
ponad 2 mld USD w ramach pomocy czynszowej, jeszcze przed wyczerpaniem się puli 
środków z federalnej alokacji w listopadzie – mniej niż sześć miesięcy po uruchomieniu 
programu.  
  
Pod kierownictwem Gubernator Hochul, stanowe Biuro Pomocy Tymczasowej i dla 
Osób z Niepełnosprawnością (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) 
zwróciło się do Departamentu Skarbu o przyznanie 996 mln USD w ramach funduszy 
realokacyjnych, które sfinansowałyby kilkadziesiąt tysięcy dodatkowych wniosków. 
Jednak pod koniec ubiegłego miesiąca, Departament Skarbu wskazał, że stan Nowy 
Jork otrzyma 27 mln USD z początkowej realokacji – mniej niż 3 procent kwoty 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-01%2FMulti-Governors-Letter.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc149e63a44bc4c375d1208d9d6ad96da%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776863470407988%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1HwEqmFFH3M6ULwU9J9wu1XfbI%2FP9j9zE2HT08mmIOk%3D&reserved=0


wnioskowanej przez władze stanowe, co wystarczy na sfinansowanie około 1960 
wniosków.  
  
Pełniący obowiązki komisarza OTDA, Daniel W. Tietz, powiedział: „Apel 
Gubernator do Departamentu Skarbu w odpowiednim czasie reprezentuje wyraz 
naszego ciągłego i zdecydowanego orędownictwo na rzecz najemców i 
wynajmujących, którzy wciąż odczuwają skutki finansowe pandemii. Bez tych 
dodatkowych funduszy stoimy przed ponurą perspektywą, że nie będziemy w stanie 
spełnić próśb dziesiątków tysięcy zmagających się z trudnościami mieszkańców stanu 
Nowy Jork, którzy próbują związać koniec z końcem w obliczu trwającego globalnego 
kryzysu zdrowotnego. Doceniam przywództwo Gubernator Hochul i jej inicjatywę 
współpracy z innymi stanami, aby pomóc Departamentowi Skarbu w dostrzeżeniu 
ogromnej i pilnej potrzeby wyasygnowania dodatkowych funduszy”.  
  

###  
  

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