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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE FUNDUSZY FEDERALNYCH W 
KWOCIE 7,6 MLN USD NA WSPARCIE LOKALNYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE 

PLANOWANIA I REAGOWANIA KRYZYSOWEGO  
  

Fundusze są przeznaczone na wsparcie hrabstw w stanie Nowy Jork i miasta 
Nowy Jork w zakresie planowania kryzysowego i gotowości operacyjnej  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś przekazanie funduszy federalnych w kwocie 7,6 
mln USD agencjom zarządzania kryzysowego hrabstw w stanie Nowy Jork w celu 
wsparcia planowania kryzysowego i gotowości operacyjnej. Dzięki corocznej dotacji 
federalnej na skuteczne zarządzanie kryzysowe przyznawanej przez Federalną Agencję 
Zarządzania Kryzysowego beneficjenci mogą uzyskać dostęp do funduszy 
wspierających szeroki zakres działań – od opracowania i wdrożenia szkoleń oraz 
ćwiczeń po pozyskanie zasobów do reagowania w sytuacjach kryzysowych na szczeblu 
hrabstwa.  
  
„Skupiamy się na wzmocnieniu stanowego systemu planowania i reagowania 
kryzysowego, aby mieć pewność, że stan Nowy Jork jest dobrze przygotowany na 
wypadek katastrofy” – powiedziała gubernator Hochul. „Kierownicy ds. sytuacji 
kryzysowych w poszczególnych hrabstwach potrzebują naszego wsparcia, a te 
fundusze pozwolą na zorganizowane szkoleń i umożliwią agencjom dostęp do zasobów 
niezbędnych do reagowania na wszelkiego rodzaju katastrofy w lokalnych 
społecznościach”.  
  
Aby uzyskać dostęp do funduszy, hrabstwa muszą opracować projekty lub inicjatywy, 
które wzmocnią ich gotowość i zdolność reagowania na wszystkie potencjalne 
zagrożenia. Projekty mogą dotyczyć aspektów wskazanych przez FEMA jako 
wymagające usprawnienia na poziomie krajowym, takich jak planowanie zarządzania 
logistyką i dystrybucją, planowanie ewakuacji, zarządzanie finansowe w przypadku 
katastrofy, zakwaterowanie w przypadku katastrofy oraz odporna komunikacja.  
  
Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych Stanu 
Nowy Jork (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), 
Jackie Bray, powiedziała: „DHSES kładzie nacisk na partnerstwo na szczeblu 
lokalnym między pracownikami Biura Zarządzania Kryzysowego a urzędnikami w 
poszczególnych hrabstwach odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe, aby szybko i 



 

 

właściwie reagować na katastrofy i klęski żywiołowe. Przyznane dziś środki federalne 
pomogą kierownictwu kryzysowemu hrabstw zwiększyć gotowość do działania i 
zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom stanu Nowy Jork”.  
  
Fundusze można wykorzystać na następujące cele:  

1. Działania w zakresie zarządzania i administracji.  
2. Planowanie.  
3. Zatrudnienie pracowników w agencjach zarządzania kryzysowego.  
4. Wyposażenie.  
5. Szkolenia i ćwiczenia.  
6. Budowa i renowacja centrów operacji kryzysowych.  
7. Utrzymanie systemów GIS i interoperacyjnych systemów 

komunikacyjnych.  
  
Poniżej wymieniono kwoty przyznawanych funduszy dostępne dla lokalnych agencji 
zarządzania kryzysowego:  
  

Beneficjent  Wysokość dofinansowania  

Albany  $119,708  

Allegany  $23,456  

Broome  $80,641  

Cattaraugus  $35,286  

Cayuga  $35,176  

Chautauqua  $55,869  

Chemung  $38,496  

Chenango  $24,034  

Clinton  $35,968  

Columbia  $28,792  

Cortland  $23,603  

Delaware  $23,092  

Dutchess  $117,175  

Erie  $351,547  

Essex  $19,845  

Franklin  $24,457  

Fulton  $25,939  

Genesee  $27,654  

Greene  $23,560  

Hamilton  $6,824  

Herkimer  $29,328  

Jefferson  $48,827  

Lewis  $15,214  

Livingston  $29,658  

Madison  $32,693  

Monroe  $285,673  



 

 

Montgomery  $23,936  

Nassau  $510,104  

New York City  $3,087,637  

Niagara  $86,625  

Oneida  $93,567  

Onondaga  $181,104  

Ontario  $45,698  

Orange  $145,578  

Orleans  $21,170  

Oswego  $51,044  

Otsego  $28,476  

Putnam  $42,598  

Rensselaer  $65,117  

Rockland  $122,529  

Saratoga  $87,808  

Schenectady  $63,344  

Schoharie  $17,349  

Schuyler  $11,917  

Seneca  $18,292  

St. Lawrence  $47,211  

Steuben  $42,327  

Suffolk  $568,105  

Sullivan  $34,241  

Tioga  $24,278  

Tompkins  $43,297  

Ulster  $73,814  

Warren  $29,776  

Washington  $28,837  

Wayne  $40,359  

Westchester  $362,887  

Wyoming  $20,896  

Yates  $14,558  

Łącznie  $7,596,995  

  
Funduszami w imieniu FEMA zarządza Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb 
Ratowniczych (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES). 
DHSES skontaktuje się bezpośrednio z biurem zarządzania kryzysowego w każdej 
jurysdykcji, aby zapewnić jak najszybsze udostępnienie tych środków.  
  
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 można znaleźć w naszych 
profilach na Facebooku, Twitterze i Instagramie lub na naszej stronie internetowej.  
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