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GUBERNATOR HOCHUL OŚWIADCZA, ŻE STAN PRZEKAŻE DO 87 MILIONÓW 
DOLARÓW W CELU DOFINANSOWANIA NIEFEDERALNEJ CZĘŚCI PROGRAMU 

POMOCY PUBLICZNEJ FEMA DLA POSZKODOWANYCH W WYNIKU OSTATNICH 
KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, W TYM HURAGANÓW IDA, FRED I ISAIAS, ABY 

ZMNIEJSZYĆ OBCIĄŻENIE SAMORZĄDÓW LOKALNYCH NOWEGO JORKU  
  

Stan Nowy Jork zmniejszy obciążenie samorządów lokalnych kwalifikujących się 
do programu pomocy publicznej FEMA w regionach Central New York, Finger 
Lakes, Long Island, Mid-Hudson, New York City oraz Southern Tier poprzez 

pokrycie niefederalnej części kosztów  
  

 Dodatkowo gubernator Hochul przypomina, że samorządy lokalne dotknięte 
przez huragany Ida i Fred do 1 czerwca mają czas na złożenie wniosków o 

dofinansowanie działań łagodzących skutki zagrożeń  
  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że stan Nowy Jork pokryje w całości 
wymaganą niefederalną część kosztów programu pomocy publicznej FEMA dla 
samorządów lokalnych dotkniętych skutkami burzy tropikalnej Isaias, burzy tropikalnej 
Fred oraz huraganu Ida, które w ciągu ostatnich dwóch lat były przyczyną 
niszczycielskich powodzi. Środki te są niezbędne do realizacji projektów, które 
pomagają samorządom lokalnym w odbudowie infrastruktury publicznej. Pomoże to 
zmniejszyć obciążenie finansowe gmin dążących do odbudowy.  
  
„Wiemy aż za dobrze, jak wielkie szkody w ciągu ostatnich dwóch lat wyrządziły w 
naszym stanie huragany takie jak Isaias, Fred i Ida, dlatego dziś ogłaszamy, że Nowy 
Jork pokryje niefederalną część kosztów programu pomocy publicznej FEMA” 
– powiedziała gubernator Hochul. „Ten ważny krok pomoże zmniejszyć obciążenie 
samorządów lokalnych, które planują ubiegać się o to kluczowe dofinansowanie, oraz 
pomoże w odbudowie infrastruktury będącej własnością publiczną. Ponieważ nasz 
klimat się zmienia, a silne burze zdarzają się coraz częściej, nadal będziemy robić 
wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc mieszkańcom stanu Nowy Jork i ich 
społecznościom w powrocie do stanu sprzed ekstremalnych zjawisk pogodowych”.  
  
Po ogłoszeniu przez prezydenta deklaracji uznającej stan Nowy Jork za obszar 
nawiedzony klęską żywiołową hrabstwa, które zostały dotknięte klęską, kwalifikują się 
do otrzymania środków pomocowych w formie pomocy publicznej i/lub pomocy 



indywidualnej. Pomoc publiczna wspiera wysiłki samorządów lokalnych mające na celu 
odbudowę zniszczonej infrastruktury i obiektów, natomiast pomoc indywidualna to 
bezpośrednie dofinansowanie dla właścicieli domów i firm. Po zatwierdzeniu i 
zakończeniu projektu rząd federalny zazwyczaj zwraca sponsorowi projektu do 75% 
kosztów, natomiast beneficjent jest zobowiązany do pokrycia pozostałych 25%. Dotyczy 
to również federalnego programu dotacji na rzecz łagodzenia skutków zagrożeń (ang. 
Hazard Mitigation Grant Program), który zapewnia środki finansowe dla władz lokalnych 
w celu zwiększenia długoterminowej odporności ich społeczności na zagrożenia.  
  
W marcu Kongres uchwalił, a prezydent Biden podpisał ustawę H.R. 2471, która 
zwiększyła federalny udział w zwrocie kosztów do 90 procent w przypadku projektów 
wynikających z klęsk żywiołowych ogłoszonych między 1 stycznia 2020 r. a 31 grudnia 
2021 r. w celu zapewnienia pomocy stanom i miejscowościom, które już zmagają się z 
trwającą pandemią COVID-19.  
  
W tym okresie stan Nowy Jork został dotknięty trzema klęskami żywiołowymi 
ogłoszonymi przez władze federalne:  
  

·  Burzą tropikalną Isaias w sierpniu 2020 r.  

·  Pozostałościami burzy tropikalnej Fred w sierpniu 2021 r.  

·  Pozostałościami huraganu Ida we wrześniu 2021 r.  

  
Aby w jeszcze większym stopniu zmniejszyć ich obciążenie, gubernator Hochul 
zapewnia samorządy lokalne, że stan Nowy Jork w pełni sfinansuje niefederalną część 
projektów kwalifikujących się do programu pomocy publicznej FEMA.  
  
Jackie Bray, komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb 
Ratowniczych, powiedziała: „Pomoc społecznościom lokalnym w całym stanie w 
odbudowie po klęsce żywiołowej to nasza misja. Decyzja gubernatora o pełnym 
sfinansowaniu niefederalnej części pomocy dla ofiar klęsk żywiołowych zmniejsza 
obciążenie finansowe samorządów lokalnych dotkniętych tymi strasznymi burzami. 
Nasz zespół będzie w dalszym ciągu współpracował ze społecznościami lokalnymi, aby 
zapewnić im środki finansowe niezbędne do odbudowy i ochrony przed przyszłymi 
zjawiskami pogodowymi. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać społeczności w tym 
procesie odbudowy”.  
  
Przedstawiciel Adriano Espaillat powiedział: „Ostatnie klęski żywiołowe, 
spotęgowane przez zmiany klimatyczne, stanowiły próbę i wykazały odporność 
społeczności Nowego Jorku. Jestem pełen uznania dla gubernator Hochul za jej 
dzisiejsze oświadczenie o przyznaniu środków finansowych społecznościom lokalnym 
na pomoc w odbudowie po klęskach. Wspólnie pomożemy naszym społecznościom w 
odbudowie. Zaczniemy od poziomu lokalnego i potraktujemy priorytetowo społeczności 
najbardziej potrzebujące, a także zapewnimy mieszkańcom stanu Nowy Jork możliwość 
dalszego korzystania z niezawodnej infrastruktury publicznej w okresie po burzach”.  
  



Gubernator przypomina również władzom lokalnym, że stanowy Wydział ds. 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych (Division of Homeland Security 
and Emergency Services, DHSES) przyjmuje obecnie wnioski o przyznanie dotacji na 
rzecz łagodzenia skutków zagrożeń (ang. Hazard Mitigation Grant), dostępnych dla 
władz lokalnych dotkniętych skutkami burzy tropikalnej Fred i huraganu Ida.  
  
Wydział DHSES zapozna się z wnioskami i na prośbę wnioskodawców zapewni im 
pomoc techniczną. Termin składania wniosków upływa 1 czerwca 2022 r. Więcej 
informacji na temat sposobu ubiegania się o dofinansowanie oraz procesu HMGP 
można znaleźć na stronie: https://www.dhses.ny.gov/hazard-mitigation  
  
O Wydziale ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych  
Wydział ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych stanu Nowy Jork 
odpowiada za działania związane z kierowaniem, koordynacją i wspieraniem działań na 
rzecz zapobiegania klęskom żywiołowym i innym sytuacjom kryzysowym, ochrony 
przed nimi, przygotowania i reagowania na ich wystąpienie oraz podejmowania działań 
naprawczych oraz łagodzenia ich skutków. Więcej informacji na stronie DHSES na 
Facebooku, Twitterze lub Instagramie lub na stronie internetowej.  
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