Gubernatorskie ogłoszenie stanu
klęski ż ywioł owej
ZWAŻYWSZY, ŻE w w dniu święta Memorial Day, 25 maja 2020 r., po tym, jak
funkcjonariusz policji z Minneapolis, Derek Chauvin zakuł w kajdanki Afroamerykanina
George’a Floyda i przez ponad 8 minut dociskał go do ziemi trzymając kolano na jego szyi, po
czym pan Floyd przestał reagować i zmarł; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE śmierć pana Floyda doprowadziła do ogromnych publicznych protestów w
społecznościach w całych Stanach Zjednoczonych, także w Chicago i w całym stanie Illinois,
jako że tysiące ludzi wyraża swój ból, strach i wściekłość z powodu śmierci Afroamerykanów, w
tym takich osób jak Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, Laquan McDonald i Rekia Boyd, wskutek
trwającego od wieków indywidualnego i systemowego rasizmu w naszym kraju;
ZWAŻYWSZY, ŻE do tych tragicznych zgonów oraz wywołanych przez nie protestów
dochodzi w tym samym czasie, kiedy stan Illinois, jak i cały kraj, boryka się z
rozprzestrzenianiem się COVID-19, światowej pandemii, która doprowadziła do powszechnie
występujących zachorowań, śmierci i spustoszenia gospodarczego, przy czym wszystko to ma
niewspółmiernie duży wpływ na społeczność afroamerykańską; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE tysiące ludzi protestowało w Chicago w dniach po śmierci pana Floyda,
zaś w sobotę, 30 maja 2020 r., jako że 3 z 4 funkcjonariuszy mających związek ze śmiercią pana
Floyda, Tou Thao, J. Alexander Kueng i Thomas K. Lane, nadal nie postawiono w stan
oskarżenia, protesty przybrały na sile i tysiące osób maszerowało pokojowo przez dzielnicę
Chicago Loop; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE po godzinach pokojowych protestów wzmogło się napięcie, a grupy osób
dopuściły się agresywnych i niszczycielskich działań, w tym podpalenia samochodów,
niszczenia budynków, włamań do sklepów i grabieży w dzielnicy Loop i innych częściach
miasta Chicago; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w niedzielę, 31 maja 2020 r., w Chicago nadal trwały protesty , a ponadto
doszło do nich na przedmieściach hrabstwa Cook, jak również w społecznościach hrabstw
Champaign, DuPage, Kane, Kendall, Macon, Madison, Sangamon i Will; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE wraz z tymi protestami w wielu przypadkach grupy osób
angażowały się w niszczycielskie i bezprawne działania, w tym w niszczenie mienia i grabieże;
oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Departament Policji w Chicago, jak również departamenty policji w kilku
społecznościach w całym stanie podejmowały i nadal podejmują wysiłki na rzecz utrzymania
pokoju poprzez ochronę wielu pokojowo nastawionych protestujących i ich społeczności, a także
poprzez zapobieganie niszczeniu mienia; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE przewiduje się, że protesty będą mieć miejsce 1 czerwca 2020 r.; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE miasto Chicago i kilka innych społeczności zwróciło się z prośbą o pomoc
do stanu Illinois w celu ochrony mieszkańców i zapewnienia, że kontynuowanie pokojowych
protestów będzie możliwe oraz że lokalne departamenty policji będą w stanie zapobiegać i – w
razie konieczności – odpowiednio reagować na wszelkie przypadki przemocy; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w oparciu o powyższe fakty obecna sytuacja w społecznościach hrabstw
Cook, Champaign, DuPage, Kane, Kendall, Macon, Madison, Sangamon i Will stanowi

zagrożenie doznania obrażeń lub utraty życia dla tysięcy osób, które pragną wyrazić swoje
oburzenie w pokojowym proteście, jak również dla osób postronnych, a ponadto stanowi
zagrożenie poniesienia dodatkowych szkód materialnych; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE sytuacja ta prowadzi do zamieszek na tych obszarach i stanowi klęskę
żywiołową na mocy sekcji 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym stanu Illinois (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 pozostają bezpieczni; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE warunki te zapewniają uzasadnienie prawne na mocy sekcji 7 Ustawy o
zarządzaniu kryzysowym stanu Illinois (Illinois Emergency Management Agency Act) dla
wydania ogłoszenia 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 dobrobytu ludności”;
NINIEJSZYM, w interesie pomocy ludności stanu Illinois oraz samorządom lokalnym
odpowiedzialnym za zapewnienie zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu publicznego, ja, JB
Pritzker, Gubernator stanu Illinois, ogłaszam, co następuje:
Sekcja 1. Zgodnie z postanowieniami sekcji 7 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym stanu Illinois
(Illinois Emergency Management Agency Act), 20 ILCS 3305/7, stwierdzam, że w stanie Illinois
trwa klęska żywiołowa, a w szczególności jako obszar jej występowania ogłaszam hrabstwa Cook,
Champaign, DuPage, Kane, Kendall, Macon, Madison, Sangamon i Will. Ogłoszenie upoważnia
do 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 dla potrzeb 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 zarządzaniu kryzysowym stanu Illinois
(Illinois Emergency Management Agency Act), przepisy Kodeksu zamówień publicznych stanu
Illinois (Illinois Procurement Code), które uniemożliwiają, utrudniają lub opóźniają w jakikolwiek
sposób niezbędne działania w radzeniu sobie z katastrofą, są zawieszone w zakresie, w jakim nie
są one wymagane przez prawo federalne. W razie konieczności i zgodnie z sekcją 7(1) Ustawy o
zarządzaniu kryzysowym Stanu Illinois, 20 ILCS 3305/7(1), Gubernator może podjąć
odpowiednie działania wykonawcze w celu zawieszenia dodatkowych statutów, nakazów, zasad i
przepisów.
Sekcja 4. Zgodnie z sekcją 7(3) Ustawy o zarządzaniu kryzysowym stanu Illinois (Illinois
Emergency Management Agency Act), 20 ILCS 3305/7(3), niniejsze ogłoszenie wprowadza
uprawnienia Gubernatora, w razie konieczności, do przekierowywania kierownictwa, personelu
lub funkcji departamentów i agencji stanowych lub ich jednostek w celu wykonywania lub
ułatwiania programów reagowania kryzysowego.
Sekcja 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.
Sekcja 6. Niniejsze ogłoszenie może ułatwić składanie wniosków o federalną pomoc
nadzwyczajną i/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 7. Niniejsze ogłoszenie wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym i pozostaje w
mocy przez 30 dni.
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