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PROPOZYCJA PLANU NA ROK BUDŻETOWY 2021 
INFORMACJA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MIESZKAŃ SOCJALNYCH I 

UCZESTNIKÓW PROGRAMU HCV 
 

Chicago Housing Authority (CHA) publikuje proponowany roczny plan MTW na rok 
budżetowy 2021 w celu konsultacji społecznych.      

 
30-dniowy okres konsultacji społecznych rozpoczyna się w dniu 14 sierpnia i kończy 14 
września 2020 roku.  CHA zachęca wszystkich mieszkańców socjalnych lokali mieszkalnych, 
uczestników programu HCV oraz całą społeczność do zapoznania się z zaproponowanym 
rocznym planem MTW na rok 2021 i komentowania proponowanych zmian.  
 
Trzydziestodniowy okres na zgłaszanie uwag przez opinię publiczną będzie trwał od 14 
sierpnia do 14 września 2020 r., kiedy to CHA przyjmuje pisemne uwagi.  Ze względu na 
pandemię COVID-19, urząd CHA zawiesił wszystkie publiczne spotkania, zamiast nich CHA 
będzie transmitować na żywo trzy publiczne przesłuchania. Daty i godziny publicznych 
przesłuchań na żywo są następujące:   
 

Czwartek, 20 sierpnia, godz. 13:00: www.thecha.org/livestream   
Poniedziałek, 24 sierpnia, godz. 10:00: www.thecha.org/livestream   
Piątek, 28 sierpnia, godz. 10:00: www.thecha.org/livestream  

Prosimy o przesyłanie uwag dotyczących Planu Rocznego drogą elektroniczną na adres 
commentontheplan@thecha.org co najmniej 48 godzin przed każdym przesłuchaniem. 
Komentarze będą czytane na żywo podczas wyżej wymienionych przesłuchań. Komentarze 
otrzymane po ostatnim przesłuchaniu zostaną dodane do tabeli komentarzy i będą 
dostępne na stronie internetowej CHA w ciągu 48 godzin od ich otrzymania.  
 
Jeśli potrzebujesz usług tłumaczeniowych, zapoznaj się z załączonym zawiadomieniem lub 
skontaktuj się z zarządcą nieruchomości, aby uzyskać więcej szczegółów. 
 
Jednostronne streszczenie i pełna treść proponowanego rocznego planu na rok budżetowy 
2021 będą dostępne na stronie internetowej CHA pod adresem www.thecha.org od 14 
sierpnia do 14 września 2020 roku.. Komentarze do Proponowanego Planu na rok 
budżetowy 2021 możesz również wysyłać pocztą lub faksem. Wszystkie uwagi należy 
nadsyłać do 14 września 2020 roku do godziny 17:00. 

Poczta, e-mail lub faks do wysyłania komentarzy: 
 Chicago Housing Authority 
 Attention: Proposed FY2021 Annual Plan  
 60 E. Van Buren Street, 12th Floor 
 Chicago, IL 60605 
 commentontheplan@thecha.org 
 Fax 312. 913.7837  

 
Jeśli masz pytania dotyczące niniejszego zawiadomienia, zadzwoń do CHA pod numer 312.913-7300. W celu uzyskania 

odpowiedniego zakwaterowania zadzwoń pod numer 312.913.7062. 
TTY 866.331.3603 
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