Thành Phố Stanton

THÔNG BÁO VỀ BẦU CỬ

XIN THÔNG BÁO một cuộc Bầu Cử Đô Thị Đặc Biệt sẽ được tổ chức tại Thành Phố
Stanton vào thứ Ba, ngày 5 tháng Mười Một, 2019, cho các Dự luật sau đây:
Tiêu đề: THUẾ TIỀM NĂNG TRÊN DOANH NGHIỆP CÂY GAI DẦU TƯƠNG LAI
Để cải thiện các dịch vụ tổng quát của Thành phố, như cảnh
sát, ứng cứu hỏa hoạn và trường hợp khẩn cấp, công viên và
các dịch vụ thanh thiếu niên/người cao niên, và sửa chữa
đường phố, liệu dự luật đánh thuế đối với các doanh nghiệp cần sa
hoặc gai dầu lên tới $12,00 mỗi foot vuông cho việc canh tác, 6%
tổng doanh thu cho các doanh nghiệp bán lẻ, và 4% cho tất cả các
doanh nghiệp cần sa hoặc gai dầu khác, tạo ra khoảng từ
$1.000.000 - $1.400.000 hàng năm, cho đến khi được kết thúc bởi
cử tri, có được thông qua?

CÓ

KHÔNG

Tiêu đề: TĂNG THUẾ KHÁCH SẠN/ NHÀ NGHỈ CHO KHÁCH TRỌ (CƯ NGỤ TẠM THỜI)
Để duy trì và cải thiện các dịch vụ công cộng thiết yếu của
Stanton bao gồm ứng phó cứu thương khẩn cấp và phòng cháy
chữa cháy, cảnh sát tuần tra tình trạng vô gia cư và ngăn chặn
các vụ trộm cắp, các chương trình hợp túi tiền về nhà ở và các
dịch vụ khác của Thành phố, liệu có sửa đổi một dự luật của Bộ
luật Thành phố Stanton để tăng thuế đối với khách trọ của khách
sạn / nhà nghỉ từ 8% đến 12%, được áp dụng cho khách của
khách sạn / nhà nghỉ, bao gồm cả khách đặt phòng trực tuyến,
cung cấp khoảng 250.000 đô la hàng năm, có kiểm toán và tất cả
các khoản tiền được sử dụng tại địa phương, có được thông qua
không?
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Cuộc bỏ phiếu sẽ mở cửa trong khoảng giờ từ 7:00 sáng tới 8:00 tối.
s/ Patricia A. Vazquez, Thư Ký Thành Phố
Ngày: 7 Tháng Tám, 2019
(Sửa đổi theo hành động của Hội Đồng Thành Phố vào ngày 5 tháng Tám, 2019 và được đăng
tải vào ngày 7 tháng Tám, 2019)

