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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ O MIANOWANIU 
PRZEWODNICZĄCEGO GRUPY ZADANIOWEJ DS. PRZECIWDZIAŁANIA 

SKUTKOM POWODZI NA PÓŁNOCY STANU  
  

Ustawa (S.8204a/A.9177) wyznacza Briana Strattona, dyrektora spółki pożytku 
publicznego Canal Corporation, na przewodniczącego grupy zadaniowej  

  
Pierwsze spotkanie tej grupy zadaniowej odbędzie się 22 sierpnia, a 1 lipca 2023 

r. przedstawi ona raport  
  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj podpisanie nowej ustawy (S.8204a/A.9177) o 
mianowaniu dyrektora korporacji pożytku publicznego Canal Corporation, Briana 
Strattona, przewodniczącym grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania skutkom powodzi 
na północy stanu (Upstate Flood Mitigation Task Force). Grupa zadaniowa określi i 
zaleci rozsądne środki, które można podjąć w celu poprawy zarządzania powodziowego 
i przeciwdziałania skutkom powodzi wzdłuż Kanału Erie. Po raz pierwszy grupa 
zadaniowa spotka się w dniu 22 sierpnia.  
  
„W związku z tym, że w stanie Nowy Jork występują coraz bardziej ekstremalne 
zjawiska pogodowe spowodowane zmianami klimatycznymi, planowanie i nadanie 
priorytetu środkom na rzecz odporności jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Niezliczone społeczności w stanie Nowy Jork są 
narażone na niebezpieczeństwa związane ze zmianami klimatycznymi, takimi jak 
powodzie i zniszczenia spowodowane przez burze. Zwołując grupę zadaniową ds. 
przeciwdziałania skutkom powodzi na północy stanu, podejmujemy działania mające na 
celu określenie strategii ich ograniczania, które pozwolą na ochronę osób 
mieszkających w społecznościach położonych wzdłuż Kanału Erie, a ostatecznie 
pomogą uchronić je przed skutkami powtarzających się powodzi”.  
  
Nowa grupa zadaniowa zbada koszty lub wpływ powodzi wzdłuż Kanału Erie na 
rolnictwo, transport, infrastrukturę, zagospodarowanie terenu, zdrowie publiczne, 
ubezpieczenia, turystykę, rekreację i wytwarzanie energii na przestrzeni ostatnich pięciu 
lat. Ponadto grupa zadaniowa oceni funkcjonowanie systemu kanałów, procedury i 
plany, które mogą mieć wpływ na przeciwdziałanie skutkom powodzi i zarządzanie nimi, 
oraz określi środki adaptacyjne, które można zastosować w celu ograniczenia szkód 



powodziowych oraz oszacuje ich koszt. Grupa zadaniowa do dnia 1 lipca 2023 r. 
przygotuje sprawozdanie, w którym opublikuje swoje ustalenia.  
  
Senator stanu, John W. Mannion, powiedział: „Regularne zalewanie domów i firm 
wzdłuż jeziora Cross Lake i rzeki Seneca River jest nie do przyjęcia i wymaga 
zastosowania realnego rozwiązania przez władze stanu Nowy Jork. Moja ustawa 
przywraca do życia uśpioną grupę zadaniową ds. przeciwdziałania skutkom powodzi na 
północy stanu, której zadaniem jest dostarczenie planów strategii łagodzenia skutków 
powodzi w ciągu następnych dwunastu miesięcy. Dziękuję gubernator Kathy Hochul za 
podpisanie tej ustawy i silne partnerstwo w kwestiach przeciwdziałania niszczycielskim i 
nawracającym powodziom, które nękają te społeczności”.  
  
Członek Zgromadzenia, Al Stirpe, powiedział: „Jest to ogromne zwycięstwo dla 
regionu Central New York, dzięki któremu będziemy w stanie chronić nasze 
społeczności przed powodziami błyskawicznymi i innymi ekstremalnymi zjawiskami 
pogodowymi. Ustawa ta zapewnia grupie zadaniowej ds. przeciwdziałania skutkom 
powodzi na północy stanu, konieczność pilnego i skutecznego zajęcia się tym 
problemem i ochrony naszych społeczności oraz firm. Wyznaczenie kompetentnego i 
doświadczonego lidera dla tej grupy zadaniowej zapoczątkuje szereg działań, których 
celem jest znalezienie rozwiązań tego utrzymującego się problemu”.  
  
Dyrektor spółki pożytku publicznego Canal Corporation, Brian U. Stratton, 
powiedział: „Z przyjemnością będę pełnić funkcję przewodniczącego grupy zadaniowej 
ds. przeciwdziałania skutkom powodzi na północy stanu. Dzięki współpracy z moimi 
kolegami z agencji stanowych i wiodącymi ekspertami w dziedzinie hydrologii, inżynierii 
lądowej, ochrony przyrody i zmian klimatycznych, jestem przekonany, że ta współpraca, 
badania i zalecenia grupy zadaniowej pozwolą nam stworzyć plan na rzecz poprawy 
gospodarki wodnej”.  
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