
 

Ogłoszenie Gubernatora o stanie 
klęski żywiołowej 

 
ZWAŻYWSZY, ŻE na obszarach hrabstwa St. Clair i hrabstwa Washington od poniedziałku 25 
lipca 2022 r. do środy 27 lipca 2022 r. spadło do 10 cali deszczu, co spowodowało pojedyncze 
powodzie błyskawiczne, oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE powodzie błyskawiczne spowodowały zamknięcie dróg i lokalne ewakuacje 
w hrabstwie St. Clair, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE po nadmiernych opadach deszczu wtórna zapora przy zbiorniku Nashville 
w hrabstwie Washington uległa awarii i spowodowała zalanie wielu domów oraz zamknięcie 
drogi stanowej nr 15, oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE 29 lipca 2022 roku w East St. Louis (hrabstwo St. Clair) powódź 
utrzymywała się i spowodowała podjęcie środków ratujących życie, w tym ewakuację około 100 
mieszkańców, oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE dla wysiedlonych mieszkańców tworzone są miejsca tymczasowego 
zakwaterowania, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE miasto East St. Louis, hrabstwo St. Clair, hrabstwo Washington i ich 
mieszkańcy nadal borykają się z naprawą szkód i próbą powrotu do normalnego życia po 
zdarzeniach związanych z tą błyskawiczną powodzią, oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE na podstawie sprawozdań Biura Stanu Illinois ds. Sytuacji Kryzysowych 
(Illinois Emergency Management Agency) lokalne środki i możliwości zostały wyczerpane i aby 
poradzić sobie ze skutkami błyskawicznych powodzi konieczne jest uruchomienie środków 
stanowych, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE okoliczności związane z powodzią spowodowały wystąpienie lub 
zagrożenie wystąpienia rozległych i poważnych szkód, obrażeń ciała lub utraty życia i mienia na 
opisanymi w artykule 4 ustawy o Biurze Stanu Illinois ds. Sytuacji Kryzysowych (Illinois Emergency 
Management Agency Act), oraz    
 
ZWAŻYWSZY, ŻE polityka stanu Illinois zakłada, że stan będzie przygotowany na wszelkie 
katastrofy i dlatego konieczne i właściwe jest udostępnienie dodatkowych zasobów stanowych 
w celu zapewnienia, że obywatele stanu Illinois pozostaną bezpieczni, oraz  
 



ZWAŻYWSZY, ŻE na mocy artykułu 7 ustawy o Biurze Stanu Illinois ds. Sytuacji Kryzysowych 
(Illinois Emergency Management Agency Act) warunki te zapewniają podstawę prawną dla ogłoszenia 
stanu klęski żywiołowej, oraz 

 
ZWAŻYWSZY, ŻE w artykule V ustęp 8 Konstytucja stanu Illinois stanowi, że „Gubernator 
posiada najwyższą władzę wykonawczą i jest odpowiedzialny za postępowanie zgodnie z literą 
prawa” i stwierdza w preambule, że głównym celem Konstytucji stanu Illinois jest „zapewnienie 
zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu obywateli”,  

 
NINIEJSZYM, w interesie niesienia pomocy mieszkańcom stanu Illinois oraz władzom lokalnym 
odpowiedzialnym za zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, ja, JB Pritzker, 
Gubernator stanu Illinois, ogłaszam, co następuje: 

 
Punkt 1.  Zgodnie z postanowieniami artykułu 7 Ustawy o Biurze Stanu Illinois ds. Sytuacji 
Kryzysowych (Illinois Emergency Management Agency Act), 20 ILCS 3305/7, stwierdzam istnienie 
sytuacji kryzysowej w stanie Illinois i ogłaszam hrabstwo St. Clair i hrabstwo Washington jako 
obszary klęski żywiołowej.  Ogłoszenie upoważnia do wykonywania wszystkich uprawnień w 
sytuacjach zagrożenia przewidzianych w art. 7 ustawy o Biurze Stanu Illinois ds. Sytuacji 
Kryzysowych (Illinois Emergency Management Agency Act), 20 ILCS 3305/7, w tym między innymi tych 
szczególnych uprawnień w sytuacjach zagrożenia określonych poniżej. 

 
Punkt 2. Zadaniem Biura Stanu Illinois ds. Sytuacji Kryzysowych jest bezpośrednie wdrażanie 
Stanowego Planu Działania w Sytuacjach Zagrożenia w celu koordynacji zasobów stanowych na 
potrzeby wspierania samorządów lokalnych w działaniach związanych z reagowaniem na 
katastrofy i usuwaniem ich skutków. 
 
Punkt 3.  W celu pomocy w zakupach interwencyjnych niezbędnych do reagowania i realizacji 
innych nadzwyczajnych uprawnień, na które zezwala ustawa o Biurze Stanu Illinois ds. Sytuacji 
Kryzysowych (Illinois Emergency Management Agency Act), przepisy Kodeksu zamówień publicznych 

stanu Illinois (Illinois Procurement Code), które w jakikolwiek sposób uniemożliwiają, utrudniają lub 
opóźniają niezbędne działania związane z katastrofą, zostają zawieszone w zakresie, w jakim nie 
są one wymagane przez prawo federalne. W razie konieczności i zgodnie z artykułem 7 ust. 1 
ustawy o Biurze Stanu Illinois ds. Sytuacji Kryzysowych (Illinois Emergency Management Agency Act) , 
20 ILCS 3305/7(1), Gubernator może podjąć odpowiednie działania wykonawcze w celu 
zawieszenia obowiązywania dodatkowych przepisów ustawowych, nakazów, zasad i 
rozporządzeń. 
 
Punkt 4.  Zgodnie z artykułem 7 ust. 3 ustawy o Biurze Stanu Illinois ds. Sytuacji Kryzysowych 
(Illinois Emergency Management Agency Act), 20 ILCS 3305/7(3), niniejsze ogłoszenie uruchamia 
uprawnienia Gubernatora do przenoszenia, w razie konieczności, kierownictwa, personelu lub 
działów departamentów i agencji stanowych lub ich jednostek w celu wykonywania lub 
ułatwiania działań związanych z zarządzaniem kryzysowym. 

 



Punkt 5.  Wszystkie agencje stanowe są zobowiązane do współpracy z Gubernatorem, innymi 
agencjami stanowymi i władzami lokalnymi w zakresie opracowywania i wdrażania strategii i 
planów radzenia sobie ze skutkami obecnej klęski i wychodzenia z niej. 
 
Punkt 6.  Niniejsze ogłoszenie może ułatwić wnioskowanie o federalną pomoc w sytuacjach 
kryzysowych, jeżeli pełne i wyczerpujące oszacowanie szkód wykaże, że pełny i faktyczny powrót 
do normy wykracza poza możliwości stanu i lokalnych władz w dotkniętych klęską rejonach. 
 
Punkt 7.  Niniejsze ogłoszenie wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym i pozostaje w 

mocy przez 30 dni. 
 

     Na dowód czego, niniejszym składam swój podpis 

oraz zarządzam umieszczenie Pieczęci Stanu Illinois. 

 

Sporządzono w Kapitolu w mieście 
Sprinfrield, w dniu dzisiejszym, 29 lipca 

Roku Pańskiego dwa tysiące dwudziestego 
drugiego, a Stanu Illinois – dwusetnego 
czwartego. 

 

 

 

 

 

SEKRETARZ STANU      GUBERNATOR 



 


