GUBERNATORSKIE OGŁOSZENIE STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ
ZWAŻYWSZY, ŻE począwszy od weekendu 13-14 lutego 2021 r. stan Illinois
doświadczył śnieżyc, które spowodowały olbrzymie nagromadzenie śniegu oraz
przenikliwie niskie temperatury sięgające od minus 15 do prawie 30 stopni poniżej zera na
obszarach całego stanu; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE według Narodowej Służby Pogodowej (National Weather
Service) w stanie Illinois nadal będą występować ciężkie warunki pogodowe, w tym
ekstremalne zimno i dodatkowe nagromadzenie śniegu. Aktualne prognozy wskazują na
temperaturę odczuwaną w granicach 20–30 stopni poniżej zera w niektórych obszarach
stanu, przy czym najniższe temperatury odnotowuje się w północnej i środkowozachodniej części stanu Illinois; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE gwałtowne wiatry z falą arktycznego powietrza sprawią, że na
terenach otwartych w niektórych obszarach stanu będą miały miejsce zwieje śnieżne; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE ze względu na śnieg, silne porywiste wiatry i utrzymujące się
ujemne temperatury istnieje powszechne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa
publicznego; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE ze względu na ekstremalne warunki pogodowe w innych
częściach kraju, powodujące zamarzanie odwiertów w regionach, gdzie ma miejsce
pozyskiwanie gazu ziemnego, takich jak Teksas, Oklahoma i Kansas, podaż gazu
ziemnego została zmniejszona, podczas gdy zapotrzebowanie nań rośnie; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE ze względu na ujemne temperatury powodujące zwiększone
zapotrzebowanie na energię oraz ograniczenia w dostawach gazu ziemnego,
przedsiębiorstwa infrastruktury miejskiej zgłaszają, iż obecnie ceny hurtowe gazu
ziemnego są od 10 do 100 razy wyższe niż zazwyczaj. Przewiduje się, że koszty te
spowodują znaczne podwyżki cen dla konsumentów, w szczególności korzystających z
usług infrastruktury miejskiej, co wiązać się będzie z podwyższeniem comiesięcznych
rachunków za gaz ziemny i prąd; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE na podstawie sprawozdań uzyskanych przez Agencję
Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois (Illinois Emergency Management Agency)
lokalne środki i możliwości mogą być wyczerpane i konieczne będzie uruchomienie
środków stanowych w celu zareagowania i poradzenia sobie ze skutkami dotkliwej
zimowej pogody; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE zgodnie z sekcją 7 ustawy o sytuacjach kryzysowych stanu
Illinois (Illinois Emergency Management Act) warunki te stanowią prawne uzasadnienie
wydania oświadczenia o klęsce żywiołowej; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Konstytucja stanu Illinois (Illinois Constitution), w artykule
V, sekcji 8, stanowi, że „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 na rzecz pomocy ludności stanu Illinois oraz
samorządom lokalnym odpowiedzialnym za zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa
publicznego, ja, JB Pritzker, Gubernator stanu Illinois, ogłaszam, co następuje:
Sekcja 1. Zgodnie z przepisami sekcji 7 ustawy o Agencji Zarządzania
Kryzysowego stanu Illinois (Illinois Emergency Management Agency Act), 20 ILCS
3305/7, uznaję, że w stanie Illinois istnieje trwająca klęska żywiołowa, i ogłaszam
wszystkie hrabstwa stanu Illinois jako obszar jej występowania. Niniejsze ogłoszenie
upoważnia wykonywania wszystkich uprawnień w sytuacjach awaryjnych przewidzianych
w sekcji 7 ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois, 20 ILCS 3305/7, w
tym między innymi tych szczególnych uprawnień w sytuacjach awaryjnych określonych
poniżej.
Sekcja 2. Zadaniem Agencji Zarządzania Kryzysowego Stanu Illinois jest
bezpośrednie wdrażanie stanowego planu operacji kryzysowych na potrzeby koordynacji
zasobów stanowych w celu wspierania samorządów lokalnych w operacjach reagowania
na katastrofy i usuwania ich skutków.
Sekcja 3. W celu pomocy w zakupach interwencyjnych niezbędnych do
reagowania i innych nadzwyczajnych uprawnień, 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
radzeniu sobie z katastrofą, są zawieszone w zakresie, w jakim nie są one wymagane przez
prawo federalne.
Sekcja 4. W razie konieczności i zgodnie z sekcją 7(1) ustawy o Agencji
Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois (Illinois Emergency Management Agency Act),
20 ILCS 3305/7(1), w trybie rozporządzenia wykonawczego zawieszone mogą zostać
dodatkowe statuty, zarządzenia, reguły i przepisy.
Sekcja 5: Niniejsze ogłoszenie może ułatwić składanie a wniosków o federalną
pomoc nadzwyczajną lub pomoc w związku z klęskami żywiołowymi, jeżeli pełna i
kompleksowa ocena szkód wskazuje, że skuteczna naprawa szkód przekracza możliwości
stanu i dotkniętych nimi samorządów lokalnych.
Sekcja 6: Niniejsze ogłoszenie wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym i
pozostaje w mocy przez 30 dni.
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