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Oddanie mieszkań do użytku:   
• CHA przewiduje oddanie do użytku119 lokali mieszkalnych, w tym: 

o 20 lokali kategorii mieszanych dochodów pod adresem 508 Pershing;  
o 25 lokali typu PRA PBV w Humboldt Park Residence i Lawrence & Ravenswood Apartments 
o 74 lokali typu RAD 1 PBV w Ravenswood Senior Living.  

 
Działania MTW: 
• CHA proponuje trzy nowe działania MTW: 

o Stosowanie tylko powierzchni wynikającej z vouchera w celu ustalenia standardu płatności (2021-1): CHA 
mogłoby ustalić standard płatności według powierzchni wynikającej z vouchera niezależnie od powierzchni 
lokalu, co przyniesie korzyść rodzinom, które mogą zdecydować się na wprowadzenie się do mniejszych lokali 
niż powierzchnia wynikająca z vouchera. 

o Przeprowadzenie inspekcji HQS dla części lokali w budynkach, w których mieszka znacząca ilość posiadaczy 
vouchera HCV:  To działanie wymagałoby przeprowadzenia inspekcji w części lokali co roku w budynkach, w 
których mieszka znacząca ilość posiadaczy voucherów, zamiast przeprowadzania inspekcji wszystkich lokali 
co roku, co pozwoli usprawnić proces inspekcji i obniżyć koszty dla CHA. 

o Zapewnienie ryczałtowego potrącenia zdrowotnego dla wszystkich gospodarstw domowych osób 
starszych/niepełnosprawnych: CHA zapewniłoby ryczałtowe potrącenie zdrowotne w wysokości 400 USD dla 
wszystkich gospodarstw domowych osób starszych/niepełnosprawnych, co pozwoliłoby zapewnić, że większa 
liczba uprawnionych gospodarstw domowych korzystałaby z potrącenia, znosząc obowiązek obciążający 
uczestników w zakresie uzyskania i przedstawienia stosownej dokumentacji oraz obowiązek dla pracowników 
w zakresie wyliczania poprawnej kwoty.   

• CHA wstrzyma  wymaganie dotyczące pracy w programie pokazowym doradztwa w zakresie mobilności (Mobility 
Counseling Demonstration Program Work Requirement) (2016-01), planując zamknięcie tego działania w 
sprawozdaniu rocznym MTW za 2020 rok finansowy.  
 

Zmiany w zasobach mieszkaniowych, aktualizacja inwestycji kapitałowych i deweloperskich 
• CHA zaproponowało zburzenie 12 lokali mieszkalnych położonych w rejonach Scattered Sites Regions 1, 2 i 4 

oraz 183 lokali w Lathrop Homes. 
• CHA zaproponowało sprzedaż działek w rejonach Scattered Sites Regions 1, 2 i 4, Washington Park, Altgeld 

Gardens, Ida B. Wells oraz ABLA.      
• CHA będzie kontynuować lub rozpocznie dziesięć głównych projektów inwestycyjnych. 
• CHA planuje kontynuowanie zagospodarowywania różnych terenów, w tym, między innymi Cabrini, Ickes,  

Lathrop, Lakefront Properties, LeClaire Courts, Oakwood Shores, Park Boulevard, Parkside of Old Town, Robert 
Taylor Homes i Westhaven.   

 
Vouchery oparte na projektach (PBV) 
• CHA przewiduje, że do końca 2021 roku finansowego 14 653 voucherów PBV zostanie uwzględnionych w HAP 

lub AHAP, włączając 2646 nowe vouchery PBV.   
 

Informacje dotyczące dzierżawy: 
• Do końca roku finansowego 2021 CHA przewiduje obsługę 58 330 gospodarstw domowych w ramach 

programów HCV, mieszkań socjalnych oraz lokalnych programów nietradycyjnych. 
• CHA przewiduje obsługę 500 gospodarstw domowych poprzez lokalne, nietradycyjne programy dla gospodarstw 

domowych, do których zaliczają się programy Choose to Own oraz Funding for City of Chicago.    
• CHA zapewni obsługę także 10 900 gospodarstwom domowym, które posiadają inne vouchery niż MTW, w tym 

VASH, Mod Rehab, Mainstream (5-letni) oraz RAD.    
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Informacje o liście oczekujących: 

o CHA będzie prowadzić następujące główne listy oczekujących w 2021 roku finansowych: Site-Based Family 
Public Housing (otwarta); Community-Based Scattered Site (otwarta); Site-Based Senior Public Housing 
(otwarta); Site-Based PRA (PBV) (otwarta); Community-Wide HCV (w oparciu o najemców) (zamknięta). 

 
 
Informacje finansowe 
• CHA przewiduje środki w wysokości 1 020 134 971 USD w MTW Sources (źródła) oraz 1 040 234 425 USD w 

MTW Uses (wykorzystanie) na 2021 rok finansowy. CHA planuje wypełnić przewidywaną lukę między 
szacowanym przychodem całkowitym a szacowaną całkowitą sumą kosztów za pomocą finansowania 
zewnętrznego. 

• CHA kontynuuje finalizowanie budżetu na 2021 rok finansowy i niniejsza sekcja może zostać zaktualizowana w 
ostatecznej wersji planu rocznego. 

 
Wykorzystanie elastyczności pojedynczego funduszu MTW 
• CHA kontynuuje korzystanie z elastyczności pojedynczego funduszu do projektowania i/lub kontynuowania 

wdrażania lokalnych działań MTW.   
• CHA wykorzystuje dolary inwestycyjne oraz Vouchery MTW Sekcji 8 z pojedynczego funduszu w celu wsparcia 

bieżących działań rewitalizacyjnych. 
• CHA prowadzi także dalszą realizację licznych inicjatyw dla mieszkańców przy wykorzystaniu elastyczności 

pojedynczego funduszu MTW i przewiduje następujące rezultaty inicjatyw dla mieszkańców w 2021 roku 
finansowym: 
o 40 rodzin zakupi dom w ramach programu Choose to Own. 
o 80% uczestników programu Family Self-Sufficiency zgromadzi środki na rachunku depozytowym. 
o 1000 mieszkańców zostanie skierowanych do nowej i lepszej pracy. 
o Co najmniej 1750 młodych osób będzie uczestniczyć w płatnych inicjatywach letnich. 
o Ponad 500 mieszkańców będzie uczęszczać do City Colleges of Chicago. 
o Co najmniej 250 młodych osób i dorosłych otrzyma stypendia uczelniane CHA. 
o 6000 młodych osób będzie uczestniczyć w programach pozaszkolnych organizowanych przez CHA i partnerów 

w trakcie roku. 
o 190 000 posiłków Golden Diner i 60 000 posiłków Summer Food zostanie wydanych seniorom i młodym 

osobom.  
o 25% seniorów otrzyma ocenę od koordynatora usług dla mieszkańców.   

 
Ramy czasowe Planu rocznego MTW na 2021 rok finansowy: 
• Uwagi opinii publicznej:  Od piątku, 14 sierpnia do poniedziałku, 14 września 
• Przesłuchania publiczne: Będziemy transmitować na żywo przesłuchania dotyczące uwag opinii publicznej 20 

sierpnia o godz. 13:00, 24 sierpnia o godz. 10:00 i 28 sierpnia o godz. 10:00   
• Zatwierdzenie przez Radę: 15 września 2020 r. 
• Termin złożenia HUD: 16 października 2020 r. 
 


