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ZMIANA ROZPORZĄDZENIA 21 (2021)  
WALKA Z BEZDOMNOŚCIĄ W ILLINOIS 

 
 
ZWAŻYWSZY, że Rozporządzenie wykonawcze 2021-21 ustanowiło Międzyagencyjną Grupę 
Zadaniową ds. Bezdomności („Grupa Zadaniowa”), Społeczną Radę Doradczą ds. Bezdomności 
(„Rada Doradcza”) oraz Stanowego Zwierzchnika ds. Bezdomności („Zwierzchnik”); oraz, 
 
ZWAŻYWSZY, że kryzys COVID-19 wywołał fale niestabilności gospodarczej, która dotknęła 
mieszkańców Illinois najbardziej narażonych na brak bezpieczeństwa mieszkaniowego; oraz,  
 
ZWAŻYWSZY, że Illinois wymaga wzmocnienia sieci bezpieczeństwa naszego stanu, aby 
bezdomność stała się doświadczeniem rzadkim, krótkotrwałym i niepowtarzalnym; oraz, 
 
ZWAŻYWSZY, że sukces we wzmacnianiu sieci bezpieczeństwa naszego stanu wymaga 
koordynacji wysiłków Stanu, tak aby mieszkańcy Illinois mieli dostęp do zasobów, które 
całościowo zajmują się bezdomnością; oraz, 
 
ZWAŻYWSZY, że plan rozwiązania problemu bezdomności musi również uwzględniać fakt, że 
osoby uciekające przed przemocą domową oraz ofiary handlu ludźmi spełniają definicję 
bezdomności Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast USA; 
 
W ZWIĄZKU Z TYM ja, JB Pritzker, Gubernator stanu Illinois, na mocy władzy wykonawczej 
powierzonej mi na mocy art. V Konstytucji stanu Illinois, niniejszym dodatkowo zmieniam 
rozporządzenie wykonawcze 21 (2021) w następujący sposób: 

I. Poprawki 

A.  Stanowy Zwierzchnik ds. Bezdomności: W sekcji 3 rozporządzenia 
wykonawczego 21 (2021) wprowadza się następujące zmiany: 

Ustanowiono Stanowego Zwierzchnika ds. Bezdomności („Zwierzchnik”), 
którego siedzibą jest Departamencie Usług Społecznych stanu Illinois 
(„IDHS”) i podlega Sekretarzowi IDHS. Utworzono Biuro Illinois ds. 
Zapobiegania i Wychodzenia z Bezdomności („Biuro”) w celu ułatwienia 
realizacji strategicznego planu i inicjatyw. Zwierzchnik kieruje Biurem, a 
Biuro mieści się w IDHS. Zwierzchnik będzie przewodniczył grupie 
zadaniowej, współprzewodniczył Społecznej Radzie Doradczej, kierował 
kompleksowymi wysiłkami stanu na rzecz zmniejszenia bezdomności i 



niepotrzebnej instytucjonalizacji w stanie Illinois, poprawy wyników usług 
zdrowotnych i opieki społecznej dla osób doświadczających bezdomności 
oraz wzmocnienia sieci bezpieczeństwa, które przyczyniają się do stabilności 
mieszkalnictwa. Zwierzchnik pełni rolę twórcy polityki i rzecznika w sprawie 
zapobiegania bezdomności, w tym koordynowania wysiłków wielu agencji 
poprzez ustawodawstwo, przepisy i budżety oraz komunikowanie się ze 
Zgromadzeniem Ogólnym stanu Illinois, federalnymi i lokalnymi liderami w 
tych krytycznych sprawach. 

 

B. Plan stanowy: Sekcja 4.a. dekretu wykonawczego 21 (2021) zostaje zmieniony i 
zrewidowany w następujący sposób:  

Zaplanować i opracować plan stanowy, który ma zostać dostarczony 
 Gubernatorowi i Zgromadzeniu Ogólnemu do 1 czerwca 2022 r. 30 marca 
2022 r., w celu rozwiązania kwestii  bezdomności i niepotrzebnej 
instytucjonalizacji osiągnięcie funkcjonalnej zerowej bezdomności, poprawa 
wyników zdrowotnych i usług dla ludzi  dla osób doświadczających 
bezdomności oraz wzmocnienie siatek bezpieczeństwa, które przyczyniają się do 
stabilności mieszkalnictwa. 

C. Społeczna Rada Doradcza:  Sekcja 7.a. dekretu wykonawczego 21 (2021) zostaje 
zmieniony i zrewidowany w następujący sposób: 

a. Społeczny Komitet Doradczy składa się z: 
i. Zwierzchnika, który będzie pełnił funkcję współprzewodniczącego 

wraz z innym członkiem Społecznego Komitetu Doradczego, 
wybranym z poniższej listy, który zostanie mianowany przez 
gubernatora. 

ii. Trzech członków, którzy przeżyli bezdomność i/lub brak 
bezpieczeństwa mieszkaniowego, do których mogą należeć między 
innymi więźniowie, weterani i młodzież w wieku od 16 do 25 lat.  
Tacy członkowie, którzy nie są w inny sposób wynagradzani przez 
pracodawców za uczestnictwo w Społecznej Radzie Doradczej, 
otrzymają wynagrodzenie w wysokości 100 USD za każde spotkanie, 
w którym uczestniczyli i za przygotowanie do niego. 

iii. Członka reprezentującego osoby niepełnosprawne. 
iv. Dwóch członków z prywatnego sektora finansowania filantropijnego. 
v. Członka reprezentującego ogólnostanową organizację działającą na 

rzecz zdrowia behawioralnego. 
vi. Członka reprezentującego ogólnostanową organizację działającą na 

rzecz mieszkalnictwa. 
vii. Co najmniej dwóch członków reprezentujących lokalne Ośrodki 

Opieki (Continuum of Care). 
viii. Minimum trzech członków reprezentujących lokalne jednostki 

samorządowe (gminne, hrabskie i/lub miejskie). 
ix. Członek reprezentujący środowisko przemocy domowej. 
x. Dwóch stałych członków, którzy mogą, ale nie muszą spełniać 

wymogów kwalifikacyjnych pozostałych mianowanych osób. 

II. Klauzula zastrzeżeń 

Żadne z postanowień niniejszego rozporządzenia wykonawczego nie może być 
interpretowane jako sprzeczne z jakimkolwiek federalnym lub stanowym prawem lub 
rozporządzeniem. Żadne z postanowień niniejszego rozporządzenia wykonawczego nie 
narusza ani nie zmienia istniejących uprawnień ustawowych żadnej z agencji stanowych, 
ani nie może być interpretowane jako zmiana lub reorganizacja jakiejkolwiek agencji 
stanowej. 

III. Wcześniejsze Rozporządzenia wykonawcze 



Niniejsze rozporządzenie wykonawcze zastępuje wszelkie sprzeczne z nim 
postanowienia innych wcześniejszych rozporządzeń wykonawczych. 

IV. Klauzula rozdzielności postanowień 

Jeśli jakakolwiek część niniejszego zarządzenia wykonawczego zostanie uznana za 
nieważną przez właściwy sąd, pozostałe postanowienia pozostają w pełnej mocy i 
skuteczności. Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonawczego są rozdzielne. 

V. Data wejścia w życie 

Rozporządzenie wykonawcze wchodzi w życie natychmiast po jego złożeniu przez 
Sekretarza Stanu. 

                                           
 Gubernator JB Pritzker 

Wydane przez Gubernatora: 30 marca 2022 r. 
Złożone przez Sekretarza Stanu: 30 marca 2022 r. 

 
 
 


