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GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA PRZEZNACZENIE W BUDŻECIE NA ROK 

2023 KWOTY 2 MLD USD NA REZERWĘ NA WALKĘ Z PANDEMIĄ   
   

800 mln USD na Program pomocy w opłaceniu czynszu w sytuacji kryzysowej 
jako część ciągłego zaangażowania we wspieranie najemców i wynajmujących 

doświadczających trudności w związku z pandemią  
  

800 mln USD dla szpitali, które nadal doświadczają trudności finansowych 
związanych z pandemią COVID-19  

   
250 mln USD na likwidację zadłużenia gospodarstw domowych o niskich 

dochodach z tytułu mediów w związku z pandemią  
  

125 mln USD na Program pomocy wynajmującym w odzyskaniu zaległego 
czynszu skierowany właścicieli, których najemcy odmówili udziału w Programie 

pomocy w opłaceniu czynszu w sytuacji kryzysowej  
   
   

Gubernator Kathy Hochul przedstawiła dzisiaj szczegóły dotyczące wykorzystania 2 
mld USD z rezerwowych funduszy na walkę z pandemią w budżecie stanowym na rok 
2023. Przedstawiając w styczniu swój budżet wykonawczy, gubernator Hochul 
zaznaczyła, że będzie współpracować z władzami ustawodawczymi w celu znalezienia 
najlepszego sposobu wykorzystania tych dodatkowych funduszy, które posłużą do 
wsparcia jednorazowych programów mających na celu poprawę sytuacji najbardziej 
potrzebujących mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy szczególnie mocno odczuli 
skutki pandemii. Na mocy porozumień z organami ustawodawczymi 800 mln USD 
przeznaczono na Program pomocy w opłaceniu czynszu w sytuacji kryzysowej 
(Emergency Rental Assistance Program, ERAP), 250 mln USD na pomoc w opłaceniu 
rachunków za media, 125 mln USD na Program pomocy wynajmującym w odzyskaniu 
zaległego czynszu (Landlord Rental Assistance Program, LRAP), a 800 mln USD dla 
szpitali, które nadal borykają się z problemami finansowymi związanymi z pandemią 
COVID-19. Dodatkowe 25 mln USD zostanie przeznaczone na inne jednorazowe 
inwestycje.   
  
„Niektóre z naszych najbardziej wrażliwych społeczności wciąż odczuwają tragiczne 
skutki tej pandemii, która zdarzyła się raz na pokolenie”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Bezprecedensowy kryzys wymaga bezprecedensowej reakcji na potrzeby 



osób popadających w niewyobrażalne długi, i jestem wdzięczna naszym partnerom w 
legislaturze za ich pracę, dzięki której te kluczowe fundusze zostały uwzględnione w 
budżecie. Budżet ten będzie oparty na wysiłkach podjętych w ciągu pierwszych 
siedmiu miesięcy mojego urzędowania i zapewni wsparcie mieszkańcom stanu Nowy 
Jork, którzy borykają się z problemami, aby mogli stanąć na nogi”.  
   
Program pomocy w opłaceniu czynszu w sytuacji kryzysowej (ERAP)   
W budżecie na rok 2023 przewidziano przeznaczenie dodatkowych 800 mln USD z 
funduszy stanowych na Program pomocy w opłaceniu czynszu w sytuacji kryzysowej. 
Dodatkowe 150 mln USD przeznaczone zostanie na umożliwienie wydatkowania 
funduszy federalnych, które zostały przesunięte przez rząd federalny do stanu Nowy 
Jork. Biuro Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością (Office of 
Temporary and Disability Assistance, OTDA) dotychczas rozdysponowało ponad 2,1 
mld USD w ramach funduszy federalnych na spłatę zaległości czynszowych, 
wspierając ponad 160 000 gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach, 
które borykają się z problemem niestabilności mieszkaniowej.   
   
Pomoc w spłacie zaległości w opłatach za media   
W budżecie stanowym na rok 2023 przewidziano 250 mln USD na pokrycie 
związanych z pandemią zaległości w opłatach za media dla gospodarstw domowych o 
niskich dochodach, oraz zmniejszenie wszystkich innych zaległości gospodarstw 
domowych, które skumulowały się w okresie pandemii. Fundusze te będą zarządzane 
przez Departament Usług Publicznych (Department of Public Service, DPS) we 
współpracy z OTDA, organizacjami konsumenckimi i dostawcami mediów. Program ten 
stanowi uzupełnienie szacunkowej kwoty 100 mln USD, która ma zostać wypłacona w 
ramach programu ERAP w celu zmniejszenia zaległości w opłatach za media. Ponadto 
gubernator Hochul zapoczątkowała nową inicjatywę OTDA i DPS, która ma na celu 
automatyczne włączenie większej liczby gospodarstw domowych o niskich dochodach 
do programów rabatowych, które pozwolą tym gospodarstwom zaoszczędzić na 
kosztach mediów setki dolarów rocznie.  
  
Program pomocy wynajmującym w odzyskaniu zaległego czynszu   
W budżecie stanowym na rok 2023 przewidziano dodatkowe 125 mln USD na Program 
pomocy wynajmującym w odzyskaniu zaległego czynszu (Landlord Rental Assistance 
Program, LRAP). Program LRAP zapewnia pomoc w otrzymania czynszu 
wynajmującym, których najemcy nie ubiegali się o wsparcie w ramach programu 
ERAP, w tym w przypadkach, gdy najemca opuścił lokal, nie pokrywając swoich 
zaległości czynszowych. Dotychczas na rzecz wynajmujących dokonano ponad 15 000 
płatności na łączną kwotę ponad 160 mln USD.  
   
Opieka zdrowotna   
Aby stworzyć system opieki zdrowotnej na miarę przyszłości i odbudować uszczuplone 
zasoby pracowników służby zdrowia, gubernator Hochul dokona historycznej, 
wieloletniej inwestycji w służbę zdrowia o wartości 20 mld USD. Z tej kwoty 800 mln 
USD będzie przeznaczonych dla szpitali, które nadal borykają się z problemami 
finansowymi wynikającymi z pandemii COVID-19.   
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