GUBERNATORSKIE OGŁOSZENIE STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ
ZWAŻYWSZY, ŻE służby meteorologiczne prognozują, iż począwszy od wtorku,
1 lutego 2022 r., i potencjalnie co najmniej do rana w piątek, 4 lutego 2022 r., burza zimowa
Landon dotknie znaczną większość hrabstw stanu Illinois, powodując znaczne opady od
dziewięciu do osiemnastu cali śniegu w dużych częściach Illinois wraz z opadami deszczu
ze śniegiem, oblodzeniem, deszczem i silnym wiatrem; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE burza ta stwarza zagrożenie od poważnych do skrajnych
zakłóceń codziennego życia w częściach stanu od Chicago i okolic jeziora Michigan po
środkowy stan Illinois, a także grozi skutkami od niewielkich do umiarkowanych na
większej części pozostałego obszaru stanu Illinois; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE zakłócenia, jakie grożą w związku z nadchodzącą burzą
zimową, to m.in. przerwy w dostawie prądu do domów oraz firm, śnieg i oblodzenie na
drogach oraz zadymki utrudniające podróże, nawiewanie śniegu i zawieje śnieżne oraz
przeciążenie lokalnych służb utrzymania dróg; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE z planów oraz analiz wykonanych przez Agencję Zarządzania
Kryzysowego Stanu Illinois (Illinois Emergency Management Agency) wynika, że skutki
tej zimowej burzy doprowadzą do wyczerpania lokalnych zasobów i możliwości oraz będą
wymagały wstępnego uruchomienia i wdrożenia zasobów stanowych, aby poradzić sobie
z burzą i powrócić do stanu normalnego; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE zgodnie z ustępem 7 ustawy o sytuacjach kryzysowych stanu
Illinois (Illinois Emergency Management Act) warunki te stanowią prawne uzasadnienie
wydania ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, aby zapewnić pełną gotowość stanu do
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE artykuł V, ustęp 8 Konstytucji stanu Illinois (Illinois
Constitution) stanowi, iż „Gubernator ma najwyższą władzę wykonawczą i jest
odpowiedzialny za wierne wykonywanie ustaw”, a w Preambule stwierdza, że głównym
celem Konstytucji stanu Illinois jest „zapewnienie zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu
narodu”;
NINIEJSZYM, w interesie niesienia pomocy ludności stanu Illinois oraz
samorządom lokalnym odpowiedzialnym za zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa
publicznego, ja, JB Pritzker, Gubernator stanu Illinois, ogłaszam, co następuje:
Ustęp 1: Zgodnie z przepisami ustępu 7 ustawy o zarządzaniu kryzysowym Stanu
Illinois (Illinois Emergency Management Agency Act), 20 ILCS 3305/7, stwierdzam, że w
stanie Illinois występuje klęska żywiołowa, a w szczególności ogłaszam jej występowanie
we wszystkich hrabstwach stanu Illinois. Ogłoszenie to upoważnia do wykonywania
wszystkich uprawnień w sytuacjach awaryjnych przewidzianych w ustępie 7 ustawy o
Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois, 20 ILCS 3305/7, w tym między innymi
tych szczególnych uprawnień w sytuacjach awaryjnych określonych poniżej.

Ustęp 2. Zadaniem Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois jest wdrażanie
stanowego planu operacji kryzysowych i koordynacja zasobów stanowych w celu wsparcia
samorządów miejscowych w czynnościach związanych z walką ze skutkami klęski
żywiołowej oraz ich usuwania.
Ustęp 3. Aby ułatwić zakupy interwencyjne niezbędne do reagowania oraz inne
nadzwyczajne uprawnienia, na które zezwala ustawa o Agencji Zarządzania Kryzysowego
stanu Illinois (Illinois Emergency Management Agency Act), przepisy kodeksu zamówień
publicznych stanu Illinois (Illinois Procurement Code), które w jakikolwiek sposób
uniemożliwiają, utrudniają lub opóźniają niezbędne działania w walce ze skutkami klęski
żywiołowej, zostają zawieszone w zakresie, w jakim nie są one wymagane przez prawo
federalne.
Ustęp 4: Niniejsze oświadczenie może ułatwić uzyskanie federalnej pomocy w
sytuacjach kryzysowych, jeżeli pełne i wyczerpujące oszacowanie szkód wskazuje na to,
że pełny i faktyczny powrót do normy wykracza poza możliwości stanu i lokalnych władz
w dotkniętych klęską rejonach.
Ustęp 5. Niniejsze ogłoszenie wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.
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