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1. Wstęp 

Proponowany skonsolidowany roczny plan działania 2022 („Proponowany plan działania”) stanowi 

doroczny wniosek Miasta Nowy Jork do Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Stanów 

Zjednoczonych (Department of Housing and Urban Development, HUD) dotyczący czterech 

programów pomocowych Biura Planowania Społecznego i Rozwoju (Office of Community 

Planning and Development): Blokowy Grant Rozwoju Społecznego (Community Development 

Block Grant, CDBG), Partnerstwa Inwestycyjne HOME (HOME Investment Partnerships, HOME), 

Grant na Rozwiązania Kryzysowe (Emergency Solutions Grant, ESG) oraz Zakwaterowanie dla Osób 

z AIDS (Housing Opportunities for Persons with AIDS, HOPWA). 

 

Ponadto Proponowany plan działania stanowi nie tylko wniosek Miasta o te środki pomocowe, ale 

także wniosek o grant HOPWA dla Metropolitalnego Obszaru Statystycznego Nowego Jorku 

Kwalifikującego się do HOPWA (New York HOPWA Eligible Metropolitan Statistical Area, EMSA). 

W związku z poprawkami wprowadzonymi do metropolitalnych obszarów statystycznych (Biuletyn 

OMB nr 18-04) przez Biuro Zarządzania i Budżetu (Office of Management and Budget), skład 

metropolitalnych jednostek administracyjnych w metropolitalnym obszarze statystycznym 

(Metropolitan Statistical Area, MSA) New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA uległ zmianie 

rzutującej na federalny rok budżetowy (Federal Fiscal Year, FFY) 2022. Zgodnie z postanowieniami 

Biuletynu OMB nr 18-04 i 42 U.S.C. 12903(c)(2)(B) obszar HOPWA EMSA Miasta Nowy Jork na FFY 

2022 oraz na potrzeby kolejnych przydziałów środków obejmuje następujące hrabstwa: Bronx 

County, NY; Kings County, NY; New York County, NY; Putnam County, NY; Queens County, NY; 

Richmond County, NY; Rockland County, NY; oraz Westchester County, NY. 

 

Na Rok programowy 2022 Miasto otrzymało 304 212 902 $ środków pomocowych z czterech 

wyliczanych według wzorów grantów: 166 259 543 $ w przypadku CDBG, 81 327 120 $ 

w przypadku HOME, 41 777 058 $ w przypadku HOPWA i 14 849 181 $ w przypadku ESG. 
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2. Zestawienie celów i rezultatów określonych w planie 

 

Tabela celów strategicznych HUD — tylko CDBG 

DH-1: Ułatwienia dostępu z myślą o zapewnianiu dostępu do niedrogich mieszkań o 
przyzwoitych warunkach 

$26,161,000 

4 programy poświęcone zapewnianiu zakwaterowania z ułatwieniami dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, 
bezpiecznego zakwaterowania dla ofiar pożarów i innych sytuacji kryzysowych, a także znajdowania stałych, 
niedrogich mieszkań dla bezdomnych rodzin. 

DH-3: Działania z zakresu zrównoważonego rozwoju z myślą o zapewnianiu dostępu do 
niedrogich mieszkań o przyzwoitych warunkach 

$294,469,000 

6 programów mających na celu poprawę jakości mieszkań poprzez reagowanie na naruszenia Kodeksu 
mieszkaniowego oraz dokonywanie doraźnych napraw i remontów w ograniczonym zakresie. 

EO-1: Ułatwienia dostępu z myślą o stwarzaniu szans gospodarczych $2,603,000 

1 program poświęcony rewitalizacji dzielnic handlowych w obszarach o niskich i średnich dochodach oraz 
wspieraniu lokalnych firm deweloperskich i organizacji handlowych. 

EO-2: Udogodnienia finansowe z myślą o stwarzaniu szans gospodarczych $4,524,000 

1 program zapewniający bezpłatne usługi edukacyjne gospodarstwom domowym oraz osobom o niskich 

i średnich dochodach. 

SL-1: Ułatwienia dostępu z myślą o stwarzaniu odpowiednich środowisk do życia $35,452,000 

9 programów oferujących zajęcia rekreacyjne, ogródki społeczne, usługi dla osób bezdomnych, ulepszenia i 
wyposażenie dla szkół publicznych, remonty ośrodków dla seniorów, usługi dla ofiar przemocy domowej i innych 
przestępstw, a także prowadzenie domów kultury. 

SL-2: Udogodnienia finansowe z myślą o stwarzaniu odpowiednich środowisk do życia $375,000 

1 program oferujący bezpłatną żywność osobom dotkniętym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. 

SL-3: Działania z zakresu zrównoważonego rozwoju z myślą o stwarzaniu odpowiednich 
środowisk do życia 

$31,954,000 

5 programów poświęconych korygowaniu naruszeń w obiektach publicznych Miasta i zapobieganiu im, 
wyburzaniu niebezpiecznych budynków oraz poprawie stanu zabytkowych nieruchomości. 

Dodatkowe — Planowanie i administracja $34,345,000 

5 programów zaliczających się do kategorii Planowanie lub Administracja, które nie są wymagane do osiągnięcia 
Celu strategicznego HUD, ale oferują takie korzyści jak propagowanie sprawiedliwego zakwaterowania, ocena 
nieruchomości i nadawanie im statusu zabytkowego, badanie pustostanów i przystępności cenowej lokali 
mieszkaniowych, wspieranie badań planistycznych na całym obszarze, a także zapewnienie wykorzystania środków 
z CDBG zgodnie z przepisami federalnymi. 

Razem $429,883,000 

 

Partnerstwo Inwestycyjne HOME (HOME) 

 

Z myślą o realizacji celów związanych z poszerzaniem dostępu do bezpiecznych niedrogich mieszkań 

spełniających normy sanitarne program HOME zostanie wykorzystany do finansowania następujących 

programów w 2022 roku: 
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• Oczekuje się uzyskania łącznej kwoty 48 194 408 $ na dwa programy na potrzeby 

zapewniania dostępu do niedrogich mieszkań o przyzwoitych warunkach. 

• Oczekuje się uzyskania łącznej kwoty 25 000 000 $ na jeden program na potrzeby zapewniania 

niedrogich mieszkań o przyzwoitych warunkach. 

• Pozostała kwota środków z programu HOME, około 8 132 712 $ zostanie rozdysponowana na 

administrację programem i jego planowanie, w związku z czym nie kwalifikuje się do 

uwzględnienia w zestawieniach rezultatów i celów zdefiniowanych przez HUD. 

 

Grant na Rozwiązania Kryzysowe (ESG) 

• Oczekuje się uzyskania łącznej kwoty 7 663 794 $ na jeden program na potrzeby zapewniania 

usług schroniskowych dla samotnych osób dorosłych dotkniętych bezdomnością. 

 

• Oczekuje się uzyskania łącznej kwoty 900 500 $ na jeden program na potrzeby kontaktu 

środowiskowego oraz ośrodków szybkiego poradnictwa i wsparcia (drop-in) dla osób 

doświadczających bezdomności i niekorzystających ze schronisk w celu ułatwienia dostępu do 

opcji zakwaterowania tymczasowego i stałego. 

 

• Oczekuje się uzyskania łącznej kwoty 2 949 009 $ na jeden program na potrzeby zapobiegania 

bezdomności w ramach społecznych usług prewencyjnych. 

 

• Pozostała kwota ze środków ESG, około 3 335 878 $, zostanie wykorzystana na działania 

związane z Systemem Informatycznym do Zarządzania Ochroną Zdrowia (Health Management 

Information System, HMIS), w tym na ciągły rozwój CAPS, skoordynowanego systemu 

wprowadzania danych NYC, w celu oceny, łączenia i zakwaterowania osób bezdomnych w 

lokalach stałego zamieszkania. 

 

Zakwaterowanie dla Osób z AIDS (HOPWA) 

 

Z myślą o zapewnianiu stałego zakwaterowania i usług pomocniczych oraz wsparcia czynszowego 

dla najemców, a także zapobieganiu bezdomności wśród osób o niskich dochodach żyjących z 

HIV/AIDS (Persons living with HIV/AIDS, PLWHA) program HOPWA ma służyć niemal 3000 

gospodarstw domowych w EMSA Miasta Nowy Jork rocznie, by zaspokajać priorytetowe potrzeby 

związane z zapewnianiem przystępnego cenowo zakwaterowania dla osób PLWHA o niskich 

dochodach. 

 

W szczególności w roku 2022: 

 

• Trzech sponsorów projektów będzie się koncentrować na zapobieganiu bezdomności wśród 

osób PLWHA o niskich dochodach przez zapewnianie wsparcia czynszowego dla najemców. 
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• Jeden sponsor projektu będzie przeciwdziałać bezdomności i zwiększać stabilność 

mieszkaniową wśród osób PLWHA o niskich dochodach, a także promować ich dostęp do 

opieki w ramach stałego zakwaterowania. 

• Trzynastu sponsorów projektu będzie zwiększać stabilność mieszkaniową wśród osób PLWHA 

o niskich dochodach, a także promować ich dostęp do opieki w ramach stałego 

zakwaterowania w ośrodkach i usług wsparcia. 
 

3. Ocena dotychczasowych wyników 

 

Z Dorocznym sprawozdaniem z realizacji (Annual Performance Report, CAPER) Skonsolidowanego 

planu Miasta na rok 2020 można się zapoznać w witrynie internetowej Biura Operacyjnego 

Burmistrza (Mayor’s Office of Operations). 

 

Dokonaną przez Miasto Nowy Jork ocenę dotychczasowych wyników wykorzystania środków 

pomocowych wyliczanych według wzorów w programie HOPWA można znaleźć w sprawozdaniu 

CAPER HOPWA Miasta za rok 2020 — najświeższe dostępne dane dotyczące wyników 

wykorzystania środków z HOPWA w tym obszarze znajdują się w załącznikach do sprawozdania 

CAPER za 2020 rok. 

 

4. Podsumowanie procesu uczestnictwa obywateli oraz konsultacji społecznych 

 

Do komunikacji ze społeczeństwem Miasto wykorzystuje różne metody powiadamiania. W okresie 

przeglądu publicznego związanego z Proponowanym dorocznym planem działania 2022 rozesłano 

pocztą e-mail ponad 500 powiadomień do mieszkańców, organizacji i urzędników Miasta Nowy 

Jork z prośbą o nadsyłanie uwag. 

 

Ponadto ogłoszenia o konsultacjach publicznych zostały zamieszczone w trzech gazetach 

lokalnych: anglo-, hiszpańsko- i chińskojęzycznej o zasięgu ogólnomiejskim. 

 

Ogłoszenie takie zostało też opublikowane w witrynach internetowych Biura Operacyjnego 

Burmistrza oraz Biura Zarządzania i Budżetu Miasta Nowy Jork. Wersja PDF Rocznego planu 

działania 2022 jest dostępna w witrynie internetowej Biura Operacyjnego Burmistrza, gdzie można 

ją przeczytać oraz pobrać. 
 

Biuro Operacyjne Burmistrza zapowiedziało 30-dniowy okres zbierania uwag (Public Comment 

Period) dotyczących Sformułowania Proponowanego rocznego planu działania 2022 od czwartku 9 

grudnia 2021 r. do wtorku 7 stycznia 2022 r. Wirtualne konsultacje społeczne dotyczące 

Sformułowania Proponowanego rocznego planu działania 2022 odbyły się w czwartek 16 grudnia 

od 14:00 do 15:00. 
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Biuro Operacyjne Burmistrza zapowiedziało 30-dniowy okres zbierania uwag dotyczących 

ostatecznej wersji Rocznego planu działania 2022 od 1 lipca 2022 r. do 30 lipca 2022 r. Wirtualne 

konsultacje społeczne dotyczące Proponowanego rocznego planu działania 2022 odbędą się w 

środę 20 lipca 2022 r. od 14:00 do 15:00. 

 

Mieszkańców miasta poproszono o zgłaszanie uwag na piśmie do Proponowanego rocznego 

planu działania 2022 do zakończenia dnia pracy 30 lipca 2022 r. na adres: Lisa Rambaran, New 

York City Consolidated Plan Program Manager, Mayor’s Office of Operations, 253 Broadway 10th 

Floor, New York, New York 10007, e-mail: ConPlanNYC@cityhall.nyc.gov. 
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