
 

 BIURO ZARZĄDZANIA I BUDŻETU   

BURMISTRZA NOWEGO JORKU 

SUBWENCJA NA CELE ROZWOJOWE DLA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH - USUWANIE 

SKUTKÓW KATASTROFY 

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU 

POWIADOMIENIE O POSIEDZENIU JAWNYM 

 

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH MIESZKAŃCÓW, GRUP, ZARZĄDÓW SPÓŁDZIELCZYCH 

I AGENCJI:  

W piątek, 26 sierpnia 2022 r., Miasto Nowy Jork opublikuje swój plan federalnego programu usuwania skutków 

huraganu Ida przewidujący pomoc w wysokości $187 973 000,00.  Plan Subwencji na cele rozwojowe dla 

samorządów lokalnych - Usuwanie skutków katastrofy (Community Development Block Grant - Disaster 

Recovery, CDBG-DR) zawiera szczegóły dotyczące przeznaczenia funduszy otrzymanych na ten cel przez miasto 

z Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (Department of Housing and Urban Development, HUD).  

Plan usuwania skutków huraganu omawia potrzeby i przydział zasobów dotyczących zakwaterowania, ożywienia 

gospodarczego, infrastruktury, łagodzenia skutków i planowania zabezpieczenia miasta przed przyszłymi 

sztormami oraz innymi skutkami zmian klimatycznych. Stosownie do wymogów HUD, przynajmniej 70 procent 

funduszy CDBG-DR musi zostać przeznaczonych na potrzeby osób o niskich lub średnich dochodach, a 

przynajmniej 80 procent funduszy musi zostać przeznaczonych na potrzeby Bronxu, Brooklynu, Queens i Staten 

Island. 

Sczegóły planu zostaną udostępnione 26 sierpnia 2022 r. na stronie: 

https://www1.nyc.gov/site/cdbgdr/index.page. Podsumowanie planu dostępne będzie w języku angielskim, 

hiszpańskim, chińskim, rosyjskim, bengalskim, haitańskim, koreańskim, arabskim, urdu, francuskim i polskim.  

Materiały online dostępne będą również w formacie dla osób słabo widzących. Papierowe kopie Planu usuwania 

skutków huraganu, w tym kopie wydrukowane dużą czcionką (czcionka o rozmiarze 18 pkt) dostępne będą na 

życzenie. 

Okres zgłaszania uwag do Planu usuwania skutków huraganu Ida rozpocznie się 27 sierpnia 2022 r. Uwagi muszą 

zostać otrzymane nie później niż w poniedziałek, 26 sierpnia 2022 r. do godz. 23:59 (wg czasu strefy wschodniej 

- EST). Pisma z uwagami można przesyłać na adres CDBGComments@omb.nyc.gov lub do Biura Zarządzania i 

Budżetu Burmistrza Nowego Jorku na adres Mayor’s Office of Management and Budget, Attention: Julie 

Freeman, Director of Community Development, 255 Greenwich Street, 8th Floor, New York, New York 10007. 

Miasto zorganizowało również wirtualne posiedzenie jawne, które odbędzie się w środę, 14 września 2022 r. o 

godz. 19:00 w celu uzyskania dodatkowych komentarzy publicznych. Odsyłacz umożliwiający wzięcie udziału 

w posiedzeniu jawnym znajduje się na końcu tego powiadomienia. Osoby planujące udział w posiedzeniu, którym 

potrzebna jest pomoc tłumacza, prosimy w wysłanie stosownego wniosku na adres 

CDBGComments@omb.nyc.gov do 9 września 2022 r. do godz. 23:59 (wg czasu strefy wschodniej - EST). 

Po zakończeniu okresu zbierania uwag, wszystkie uwagi zostaną zweryfikowane, a odpowiedzi ze strony miasta 

zostaną włączone do planu. Ostateczna wersja Planu usuwania skutków huraganu Ida wraz z  podsumowaniem 

uwag i odpowiedziami ze strony miasta zostanie przekazana HUD i opublikowania na miejskiej stronie CDBG-

DR.  

Miasto Nowy Jork:  Eric Adams, Burmistrz  

 Jacques Jiha, Ph.D., Dyrektor, Biuro Burmistrza ds. Zarządzania i Budżetu  

Data: 9 sierpnia 2022 r. 

Temat: Subwencja na cele rozwojowe dla samorządów lokalnych - Usuwanie skutków huraganu Ida (CDBG-

https://www1.nyc.gov/site/cdbgdr/index.page
mailto:CDBGComments@omb.nyc.gov
mailto:CDBGComments@omb.nyc.gov


DR)  

Termin: 14 września 2022 r. godz. 19:00 czasu strefy wschodniej (USA i Kanada) 

 

Dołącz do spotkania Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83037934893 

 

Nr identyfikacyjny spotkania: 830 3793 4893 

Z telefonu komórkowego 

+16469313860,,83037934893# US 

+16465588656,,83037934893# US (New York) 

 

Wybierając numer wg lokalizacji dzwoniącego 

        +1 646 931 3860 US 

        +1 646 558 8656 US (Nowy Jork) 

        +1 301 715 8592 US (Waszyngton, DC) 

        +1 309 205 3325 US 

        +1 312 626 6799 US (Chicago) 

        +1 564 217 2000 US 

        +1 669 444 9171 US 

        +1 309 205 4580 US 

        +1 720 707 2699 US (Denver) 

        +1 312 626 8782 US (Chicago) 

        +1 346 248 7799 US (Houston) 

        +1 309 205 5053 US 

Nr identyfikacyjny spotkania: 830 3793 4893 

Znajdź swój lokalny numer: https://us06web.zoom.us/u/kbC4nbQY0r 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://us06web.zoom.us/j/83037934893&data=05|01|FreemanJ@omb.nyc.gov|9176aa6f0ae14874256a08da7bd4bc67|69fa79eee93a4ddfb8d1fbf15f49f820|0|0|637958450882353710|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=1xbUvkfvbKsGUtZdODG88hQ1tHbA65VubCElb/o8hME=&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://us06web.zoom.us/u/kbC4nbQY0r&data=05|01|FreemanJ@omb.nyc.gov|9176aa6f0ae14874256a08da7bd4bc67|69fa79eee93a4ddfb8d1fbf15f49f820|0|0|637958450882512774|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=gOjOMtOnL/PhTleh4bp5QetnoKUbcoEKFLBiCfzQACU=&reserved=0

