Vote en Ambos Lados de la Página

Vote Both Sides
Boleta Oficial

Official Ballot

Joint General and Special Elections

Elecciones Conjuntas y Especiales
Tarrant County

Condado de Tarrant
May 04, 2019 - 4 de Mayo de 2019
Elección General de la Ciudad de
Saginaw

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to enumerate, without limitation, the
Corporate powers of the city by revising
Section 4.01 to specify powers instead of
providing a general statement of powers, and
by revising Section 11.01 to provide that city
control over streets is inalienable?

City of Saginaw Proposition C

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to provide that a council member
shall be paid a minimum of $25.00 for each
council meeting, provided that the amount
annually paid to the entire council in the
aggregate shall not exceed the annual
compensation of the lowest paid permanent,
fulltime city employee, by revising Section
5.01?
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Councilmember Place 1

City of Saginaw Proposition B

10004140110045

Concejal, Posición 1

Shawn Morrison

Charles E. Beasley
Gregory Gerami

Councilmember Place 3

Concejal, Posición 3

Valerie Tankersley

Councilmember Place 5

Concejal, Posición 5

Ciudad de Saginaw Propuesta B

¿Se deberá enmendar la Carta Orgánica de
Gobierno Autónomo de Saginaw para
enumerar, sin limitación, las facultades
corporativas de la ciudad a través de la
corrección de la Sección 4.01 para especificar
facultades en lugar de proveer una declaración
general de facultades, y a través de la
corrección de la Sección 11.01 para disponer
que el control de la ciudad sobre las calles es
inalienable?

Christie Noone

Cindy Bighorse

City of Saginaw Special Election

300000001150

Elección Especial de la Ciudad de
Saginaw
City of Saginaw Proposition A

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to clarify procedures for boundary
adjustments by revising Section 2.01?

Ciudad de Saginaw Propuesta A

¿Se deberá enmendar la Carta Orgánica de
Gobierno Autónomo de Saginaw para aclarar
los procedimientos para ajustes del límite a
través de la corrección de la Sección 2.01?

Yes

Si

No

No

Yes

Si

No

No

Ciudad de Saginaw Propuesta C

¿Se deberá enmendar la Carta Orgánica de
Gobierno Autónomo de Saginaw para
disponer que un miembro del consejo recibirá
un pago mínimo de $25.00 por cada asamblea
del consejo, siempre que el importe abonado
anualmente a todo el consejo en total no
superará la remuneración anual del empleado
municipal de tiempo completo y planta
permanente con menor salario, a través de la
corrección de la Sección 5.01?

Yes

Si

No

No

City of Saginaw Proposition D

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to permit a vacancy on the council to
be filled by city council appointment or by
special election in the event there is less than
twelve (12) months remaining in the unexpired
term, by revising Section 5.09?

Ciudad de Saginaw Propuesta D

¿Se deberá enmendar la Carta Orgánica de
Gobierno Autónomo de Saginaw para permitir
que una vacante en el consejo se ocupe por
designación del consejo municipal o por
elección especial en caso de que queden
menos de doce (12) meses en el término
incompleto, a través de la corrección de la
Sección 5.09?

Yes

Si
No

No

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

6043031131

City of Saginaw General Election

Precinct Precinto SAG-06

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote Both Sides
Boleta Oficial

Official Ballot

Joint General and Special Elections

Elecciones Conjuntas y Especiales
Tarrant County

Condado de Tarrant
May 04, 2019 - 4 de Mayo de 2019
City of Saginaw Proposition F

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to eliminate the authority of the
mayor to act as magistrate, to require that the
judge be a licensed attorney as required by
state law, to provide a procedure for removal of
the judge, and to make non-substantive
grammatical changes by revising Section 6.08?

City of Saginaw Proposition G

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
revised to clarify and expand the city's
authority to operate city owned utilities and
regulate utility franchises to include limiting a
franchise term to twenty (20) years, providing
procedures to grant franchises, providing
terms to be included in a utility franchise,
providing for regulation of utilities, and
requiring annual reports by adding new
Sections 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06,
8.07, 8.08 and 8.09 deleting current Sections
8.01, 8.02, and 9.05, and revising Section
16.09?

300000001247

10004140210052
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Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to allow the council to establish
additional regular meetings by revising Section
5.10; to transfer responsibilities over city
departments to the city manager by deleting
Section 6.03(2) and Section 7.01 and adding
Section 6.05(10); to provide for a quorum and
procedures for filling vacancies in the event
there are more than three vacancies on the
council by adding Section 5.11; to change
"inquiry" to "conduct investigations" in Section
6.03(5); and to provide that the city council
shall appoint the city secretary by amending
Section 6.06, and to provide that the mayor
pro-tem shall be appointed by the city council
by revising Section 6.02?

Ciudad de Saginaw Propuesta E

Ciudad de Saginaw Propuesta F

¿Se deberá enmendar la Carta Orgánica de
Gobierno Autónomo de Saginaw para eliminar
la autoridad del alcalde para actuar como
magistrado, para requerir que el juez sea un
abogado con licencia como lo requiere la ley
estatal, para disponer un procedimiento para
remoción del juez y para realizar cambios
gramaticales no sustantivos a través de la
corrección de la Sección 6.08?

Se deberá enmendar la Carta Orgánica de
Gobierno Autónomo de Saginaw para
permitirle al consejo establecer asambleas
ordinarias adicionales través de la corrección
de la Sección 5.10; para transferir
responsabilidades sobre los departamentos de
la ciudad al administrador de la ciudad a
través de la eliminación de la Sección 6.03(2) y
la Sección 7.01 y el agregado de la Sección
6.05(10); para disponer un quórum y
procedimientos para cubrir vacantes en caso
de haber más de tres vacantes en el consejo a
través del agregado de la Sección 5.11; para
cambiar "averiguación" por "realizar
investigaciones" en la Sección 6.03(5); y para
disponer que el consejo municipal designará al
secretario de la ciudad a través de la
modificación de la Sección 6.06, y para
disponer que el alcalde pro-témpore será
designado por el consejo municipal a través
de la corrección de la Sección 6.02?

Yes

Si

No

No

Ciudad de Saginaw Propuesta G

¿Se deberá corregir la Carta Orgánica de
Gobierno Autónomo de Saginaw para aclarar y
ampliar la autoridad de la ciudad para operar
los servicios públicos pertenecientes a la
ciudad y regular franquicias de servicios
públicos para incluir limitar el término de un
franquicia a veinte (20) años, disponer
procedimientos para otorgar franquicias,
disponer términos que deberán ser incluidos
en una franquicia de servicios públicos,
disponer la regulación de los servicios
públicos, y requerir informes anuales a través
del agregado de nuevas Secciones 8.01, 8.02,
8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08 y 8.09 y la
eliminación de las actuales Secciones 8.01,
8.02 y 9.05, y la corrección de la Sección
16.09?

Yes

Si

No

No

Yes

Si

No

No

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

6043031131

City of Saginaw Proposition E

Precinct Precinto SAG-06

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote Both Sides
Boleta Oficial

Official Ballot

Joint General and Special Elections

Elecciones Conjuntas y Especiales
Tarrant County

Condado de Tarrant
May 04, 2019 - 4 de Mayo de 2019
City of Saginaw Proposition J

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to provide that procedures for the
adoption of the budget shall be in accordance
with state law by revising Sections 12.02 and
12.03, and to require that the annual audit be
made available for public inspection no later
than 180 days after the close of the fiscal year
by revising Section 12.06?

City of Saginaw Proposition K

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to require that members of the
planning and zoning commission have resided
in the city limits for at least one (1) year, and
that the commission shall meet as needed, by
revising Section 14.01; and by revising
Section 14.04 to comply with state law
procedures for adopting a comprehensive plan
and zoning?
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Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to revise Section 9.04 to provide that
all purchases must be made in compliance with
state bidding requirements?

20004140310044

Ciudad de Saginaw Propuesta H

¿Se deberá enmendar la Carta Orgánica de
Gobierno Autónomo de Saginaw para corregir
la Sección 9.04 para disponer que todas las
compras deben realizarse en cumplimiento
con los requisitos estatales de licitación?

Yes

Si

No

No

City of Saginaw Proposition I

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to delete rules for the acquisition of
utilities by deleting Sections 10.01(3),
10.01(4), 10.01(5) and 10.01(6), while
retaining Sections 10.01(1) and 10.01(2), and
updating references to state law?

Ciudad de Saginaw Propuesta J

¿Se deberá enmendar la Carta Orgánica de
Gobierno Autónomo de Saginaw para
disponer que los procedimientos para la
adopción del presupuesto serán en
conformidad con la ley estatal a través de la
corrección de las Secciones 12.02 y 12.03 y
para exigir que la auditoría anual esté a
disposición del público para inspección a más
tardar 180 días después del cierre del año
fiscal a través de la corrección de la Sección
12.06?

300000001150

Ciudad de Saginaw Propuesta I

¿Se deberá enmendar la Carta Orgánica de
Gobierno Autónomo de Saginaw para eliminar
reglas para la adquisición de servicios públicos
a través de la eliminación de las Secciones
10.01(3), 10.01(4), 10.01(5) y 10.01(6),
mientras se retienen las Secciones 10.01(1) y
10.01(2), y se actualizan referencias a la ley
estatal?

Yes

Yes

Si

No

No

Ciudad de Saginaw Propuesta K

¿Se deberá enmendar la Carta Orgánica de
Gobierno Autónomo de Saginaw para requerir
que los miembros de la comisión de
planificación y zonificación hayan residido en
los límites de la ciudad al menos por un (1)
año, y que la comisión se reunirá según sea
necesario, a través de la corrección de la
Sección 14.01; y a través de la corrección de
la Sección 14.04 para cumplir con los
procedimientos de la ley estatal para la
adopción de un plan y de zonificación
integrales?

Yes

Si

No

No

City of Saginaw Proposition L

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to revise Section 14.05 to provide
that building regulations be adopted by
ordinance and clarifying authority to enact
such regulations?

Ciudad de Saginaw Propuesta L

Si

¿Se deberá enmendar la Carta Orgánica de
Gobierno Autónomo de Saginaw para corregir
la Sección 14.05 para disponer que se
adopten reglamentos de edificación por
ordenanza y para aclarar la autoridad para
promulgar reglamentos de ese tipo?

No

No

Yes

Si
No

No

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

6043031131

City of Saginaw Proposition H

Precinct Precinto SAG-06

Vote en Ambos Lados de la Página

Vote Both Sides
Boleta Oficial

Official Ballot

Joint General and Special Elections

Elecciones Conjuntas y Especiales
Tarrant County

Condado de Tarrant
May 04, 2019 - 4 de Mayo de 2019

City of Saginaw Proposition O

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to provide for a definition of
"substantial interest" with regard to an officer
or employee interest in contracts with the city,
and to provide that the purchase of goods or
services from a council member must be in
compliance with state law by revising Section
17.13?

City of Saginaw Proposition Q

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
revised to make non-substantive changes
including deleting redundancy, making
grammatical changes, and compliance with
state law, by revising Sections 5.02, 5.07,
5.08, 6.05, 6.07, 10.01(B), 13.01, 15.04, 15.07,
17.07, 17.19 and 19.01, deleting Section
13.03, and renumbering throughout?

20004140410051
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Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to require that petitions for initiative,
referendum and recall, and comply with state
law, and to provide that the minimum number
of signatures on a petition for initiative,
referendum and recall be 500, by revising
Section 15.02 & 16.02?

Ciudad de Saginaw Propuesta M

¿Se deberá enmendar la Carta Orgánica de
Gobierno Autónomo de Saginaw para requerir
que las peticiones para iniciativa, referéndum y
destitución, y para cumplir con la ley estatal, y
para disponer que el número mínimo de firmas
en una petición para iniciativa, referéndum y
destitución sea de 500, a través de la
corrección de la Sección 15.02 y 16.02?

Yes

Ciudad de Saginaw Propuesta O

¿Se deberá enmendar la Carta Orgánica de
Gobierno Autónomo de Saginaw para
disponer una definición de "interés sustancial"
respecto del interés de un funcionario o
empleado en contratos con la ciudad, y para
disponer que la compra de un miembro del
consejo de bienes o mercancías debe cumplir
con la ley estatal a través de la corrección de
la Sección 17.13?

Si

Yes

No

300000001247

Si

No

City of Saginaw Proposition N

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to provide that ordinances levying
taxes, authorizing debt, relating to personnel
matters, or relating to any matter a court has
determined inappropriate for initiative or
referendum shall not be subject to initiative or
referendum; by revising Section 16.02?

Ciudad de Saginaw Propuesta N

¿Se deberá enmendar la Carta Orgánica de
Gobierno Autónomo de Saginaw para
disponer que ordenanzas de aplicación de
impuestos, autorización de deuda,
relacionadas con asuntos de personal o
relacionadas con cualquier asunto que un
tribunal ha determinado inadecuado para
iniciativa o referéndum no sean sometidas a
iniciativa o referéndum; a través de la
corrección de la Sección 16.02?

No

No

City of Saginaw Proposition P

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to delete Section 17.15 regarding
political activity of employees as it is partially
contrary to state law?

Ciudad de Saginaw Propuesta P

¿Se deberá enmendar la Carta Orgánica de
Gobierno Autónomo de Saginaw para eliminar
la Sección 17.15 respecto de la actividad
política de empleados porque es parcialmente
contraria a la ley estatal?

Yes

Si

Yes

Si

No

No

¿Se deberá corregir la Carta Orgánica de
Gobierno Autónomo de Saginaw para realizar
cambios no sustantivos que incluyen eliminar
redundancia, hacer cambios gramaticales y
cumplimiento con la ley estatal, a través de la
corrección de las Secciones 5.02, 5.07, 5.08,
6.05, 6.07, 10.01(B), 13.01, 15.04, 15.07,
17.07, 17.19 y 19.01, la eliminación de la
Sección 13.03 y el cambio de numeración de
principio a fin?

Yes

Si

No

Ciudad de Saginaw Propuesta Q

No

City of Saginaw Proposition R

The reauthorization of the local sales and use
tax in the City of Saginaw at the rate of
one-eighth of one percent to continue
providing revenue for maintenance and repair
of municipal streets. The tax expires on the
fourth anniversary of the date of this election
unless the imposition of the tax is
reauthorized.

Ciudad de Saginaw Propuesta R

Volver a autorizar el impuesto local a las
ventas y al uso en la Ciudad de Saginaw a una
tasa de un octavo del uno por ciento para
continuar generando ingresos para el
mantenimiento y la reparación de calles
municipales. El impuesto vence en el cuarto
aniversario de la fecha de esta elección a
menos que se vuelva a autorizar la imposición
del mismo.

For

No

A Favor

No

Against

En Contra

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

6043031131

City of Saginaw Proposition M

Precinct Precinto SAG-06

Xin bỏ phiếu cho cả hai mặt của đơn này.

Vote Both Sides
Lá Phiếu Chính Thức

Official Ballot

Joint General and Special Elections

Các Cuộc Tổng Tuyển Cử và Bầu Cử Đặc Biệt Kết Hợp
Tarrant County

Quận Tarrant

May 04, 2019 - 4 tháng 5 năm 2019
Cuộc Tổng Tuyển cử Thành phố

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to enumerate, without limitation, the
Corporate powers of the city by revising
Section 4.01 to specify powers instead of
providing a general statement of powers, and
by revising Section 11.01 to provide that city
control over streets is inalienable?

City of Saginaw Proposition C

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to provide that a council member
shall be paid a minimum of $25.00 for each
council meeting, provided that the amount
annually paid to the entire council in the
aggregate shall not exceed the annual
compensation of the lowest paid permanent,
fulltime city employee, by revising Section
5.01?
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Councilmember Place 1

City of Saginaw Proposition B

SAG-06

10004140120036

Thành Viên Hội Đồng Vị Trí 1

Shawn Morrison

Charles E. Beasley
Gregory Gerami

Councilmember Place 3

Thành Viên Hội Đồng Vị Trí 3

Valerie Tankersley

Councilmember Place 5

Thành Viên Hội Đồng Vị Trí 5

Thành Phố Saginaw Kế Hoạch Đề
Nghị B

Có nên tu chính Hiến Chương Tự Trị của
Thành Phố Saginaw để liệt kê, mà không giới
hạn, các quyền hạn của Tổ Chức của thành
phố bằng cách tu chính Mục 4.01 để ghi rõ
các thẩm quyền thay vì chỉ có một câu trình
bày chung về thẩm quyền, và bằng cách tu
chính Mục 11.01 để quy định việc thành phố
kiểm soát các đường phố là không thể thay đổi
được hay không?

Christie Noone

Cindy Bighorse

City of Saginaw Special Election

400000002115

Cuộc Bầu cử Đặc biệt Thành
phố

City of Saginaw Proposition A

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to clarify procedures for boundary
adjustments by revising Section 2.01?

Thành Phố Saginaw Kế Hoạch Đề
Nghị A

Có nên tu chính Hiến Chương Tự Trị của
Thành Phố Saginaw để quy định rõ các thủ tục
điều chỉnh ranh giới bằng cách tu chính Mục
2.01 hay không?

Yes

Có
No

Không

Thành Phố Saginaw Kế Hoạch Đề
Nghị C

Có nên tu chính Hiến Chương Tự Trị Thành
Phố Saginaw để quy định thành viên hội đồng
thành phố sẽ được trả tối thiểu $25.00 cho mỗi
cuộc họp của hội đồng thành phố, với điều
kiện tổng số tiền chi trả hàng năm cho toàn
thể hội đồng thành phố không vượt quá mức
thù lao hàng năm của nhân viên thành phố
làm việc cố định, toàn thời gian và có mức
lương thấp nhất, bằng cách tu chính Mục 5.01
hay không?

Yes

Có
No

Không

City of Saginaw Proposition D

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to permit a vacancy on the council to
be filled by city council appointment or by
special election in the event there is less than
twelve (12) months remaining in the unexpired
term, by revising Section 5.09?

Thành Phố Saginaw Kế Hoạch Đề
Nghị D

Có nên tu chính Hiến Chương Tự Trị Thành
Phố Saginaw để cho phép một vị trí trống trong
hội đồng thành phố tuyển người qua hình thức
bổ nhiệm của hội đồng thành phố hoặc qua
một cuộc bầu cử đặc biệt trong trường hợp
nhiệm kỳ trễ hạn còn chưa đến mười hai (12)
tháng, bằng các tu chính Mục 5.09 hay không?

Yes

Có
No

Không

Yes

Có
No

Không

Vote Both Sides

Xin bỏ phiếu cho cả hai mặt của đơn này.

6043031131

City of Saginaw General Election

Precinct Phân khu

Xin bỏ phiếu cho cả hai mặt của đơn này.

Vote Both Sides
Lá Phiếu Chính Thức

Official Ballot

Joint General and Special Elections

Các Cuộc Tổng Tuyển Cử và Bầu Cử Đặc Biệt Kết Hợp
Tarrant County

May 04, 2019 - 4 tháng 5 năm 2019
City of Saginaw Proposition E

City of Saginaw Proposition F

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to eliminate the authority of the
mayor to act as magistrate, to require that the
judge be a licensed attorney as required by
state law, to provide a procedure for removal of
the judge, and to make non-substantive
grammatical changes by revising Section 6.08?

SAG-06

City of Saginaw Proposition G

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
revised to clarify and expand the city's
authority to operate city owned utilities and
regulate utility franchises to include limiting a
franchise term to twenty (20) years, providing
procedures to grant franchises, providing
terms to be included in a utility franchise,
providing for regulation of utilities, and
requiring annual reports by adding new
Sections 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06,
8.07, 8.08 and 8.09 deleting current Sections
8.01, 8.02, and 9.05, and revising Section
16.09?

400000002212

10004140220043
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Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to allow the council to establish
additional regular meetings by revising Section
5.10; to transfer responsibilities over city
departments to the city manager by deleting
Section 6.03(2) and Section 7.01 and adding
Section 6.05(10); to provide for a quorum and
procedures for filling vacancies in the event
there are more than three vacancies on the
council by adding Section 5.11; to change
"inquiry" to "conduct investigations" in Section
6.03(5); and to provide that the city council
shall appoint the city secretary by amending
Section 6.06, and to provide that the mayor
pro-tem shall be appointed by the city council
by revising Section 6.02?

Precinct Phân khu

Thành Phố Saginaw Kế Hoạch Đề
Nghị E

Thành Phố Saginaw Kế Hoạch Đề
Nghị F

Có nên tu chính Hiến Chương Tự Trị Thành
Phố Saginaw để loại bỏ thẩm quyền làm thẩm
phán của thị trưởng, quy định rằng thẩm phán
phải là một luật sư có bằng hành nghề theo
yêu cầu của luật tiểu bang, đề ra quy trình thủ
tục phế truất chánh án, và thực hiện các thay
đổi chỉnh sửa ngữ pháp không quan trọng
bằng cách tu chính Mục 6.08 hay không?

Có nên tu chính Hiến Chương Tự Trị của
Thành Phố Saginaw để cho phép hội đồng
quy định thêm các buổi họp thường lệ bằng
cách tu chính Mục 5.10; chuyển giao trách
nhiệm của các ban ngành thành phố cho quản
lý thành phố bằng cách xóa Mục 6.03(2) và
Mục 7.01 và thêm Mục 6.05(10); quy định số
người biểu quyết và các thủ tục tuyển nhân sự
cho các vị trí trống trong trường hợp có hơn ba
vị trí trống trong hội đồng thành phố bằng cách
thêm Mục 5.11; thay đổi “thẩm tra” sang “tiến
hành điều tra” trong Mục 6.03(5); và quy định
hội đồng thành phố sẽ bổ nhiệm thư ký hội
đồng thành phố bằng cách tu chính Mục 6.06,
và quy định rằng thị trưởng lâm thời sẽ được
bổ nhiệm bởi hội đồng thành phố bằng cách tu
chính Mục 6.02 hay không?

Yes

Có
No

Không

Thành Phố Saginaw Kế Hoạch Đề
Nghị G

Có nên tu chính Hiến Chương Tự Trị của
Thành Phố Saginaw để quy định rõ và mở
rộng thẩm quyền của thành phố trong việc điều
hành các dịch vụ tiện ích thuộc sở hữu của
thành phố và quản lý các đại lý dịch vụ tiện
ích để hạn chế thời hạn đại lý là hai mươi (20)
năm, đề ra các quy trình thủ tục cấp phép cho
các đại lý, quy định các điều khoản sẽ được
đưa vào trong hợp đồng đại lý cung cấp dịch
vụ tiện ích, đề ra quy chế về dịch vụ tiện tích,
và yêu cầu báo cáo hàng năm, bằng cách
thêm các Mục mới 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05,
8.06, 8.07, 8.08 và 8.09 xóa các Mục 8.01,
8.02, và 9.05 hiện tại, và tu chính Mục 16.09
hay không?

Yes

Có
No

Không

Yes

Có
No

Không

Vote Both Sides

Xin bỏ phiếu cho cả hai mặt của đơn này.

6043031131

Quận Tarrant

Xin bỏ phiếu cho cả hai mặt của đơn này.

Vote Both Sides
Lá Phiếu Chính Thức

Official Ballot

Joint General and Special Elections

Các Cuộc Tổng Tuyển Cử và Bầu Cử Đặc Biệt Kết Hợp
Tarrant County

Quận Tarrant

May 04, 2019 - 4 tháng 5 năm 2019
City of Saginaw Proposition J

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to provide that procedures for the
adoption of the budget shall be in accordance
with state law by revising Sections 12.02 and
12.03, and to require that the annual audit be
made available for public inspection no later
than 180 days after the close of the fiscal year
by revising Section 12.06?

City of Saginaw Proposition K

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to require that members of the
planning and zoning commission have resided
in the city limits for at least one (1) year, and
that the commission shall meet as needed, by
revising Section 14.01; and by revising
Section 14.04 to comply with state law
procedures for adopting a comprehensive plan
and zoning?

20004140320035

Sa
M m
ue pl
M st e
ẫu ra

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to revise Section 9.04 to provide that
all purchases must be made in compliance with
state bidding requirements?

SAG-06

Thành Phố Saginaw Kế Hoạch Đề
Nghị H

Có nên tu chính Hiến Chương Tự Trị của
Thành Phố Saginaw, sửa đổi Mục 9.04 để quy
định rằng tất cả các khoản mua đều phải được
thực hiện theo đúng quy định về đấu thầu của
tiểu bang hay không?

Yes

Có
No

Không

Thành Phố Saginaw Kế Hoạch Đề
Nghị J

Có nên tu chính Hiến Chương Tự Trị Thành
Phố Saginaw để quy định các thủ tục thông
qua ngân sách phải tuân thủ luật tiểu bang
bằng cách sửa đổi các Mục 12.02 và 12.03, và
yêu cầu kết quả thanh tra hàng năm phải được
công khai cho công chúng xem xét, trễ nhất là
180 ngày sau khi kết thúc năm tài khóa bằng
cách tu chính Mục 12.06 hay không?

City of Saginaw Proposition I

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to delete rules for the acquisition of
utilities by deleting Sections 10.01(3),
10.01(4), 10.01(5) and 10.01(6), while
retaining Sections 10.01(1) and 10.01(2), and
updating references to state law?

400000002115

Thành Phố Saginaw Kế Hoạch Đề
Nghị I

Có nên tu chính Hiến Chương Tự Trị Thành
Phố Saginaw để xóa các quy chế về mua các
tiện ích bằng cách xóa các Mục 10.01(3),
10.01(4), 10.01(5) và 10.01(6), đồng thời giữ
nguyên các Mục 10.01(1) và 10.01(2), và cập
nhật các tham chiếu tới luật tiểu bang hay
không?

Yes

Yes

Có
No

Không

Thành Phố Saginaw Kế Hoạch Đề
Nghị K

Có nên tu chính Hiến Chương Tự Trị Thành
Phố Saginaw để quy định các thành viên ủy
ban hoạch định và quy hoạch vùng phải cư
ngụ trong ranh giới thành phố ít nhất một (1)
năm, và ủy ban phải nhóm họp khi cần, bằng
cách tu chính Mục 14.01; và bằng cách tu
chính Mục 14.04 để tuân thủ các quy trình thủ
tục theo luật tiểu bang về phê chuẩn kế hoạch
và quy hoạch vùng toàn diện hay không?

Yes

Có
No

Không

City of Saginaw Proposition L

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to revise Section 14.05 to provide
that building regulations be adopted by
ordinance and clarifying authority to enact
such regulations?

Thành Phố Saginaw Kế Hoạch Đề
Nghị L

Có nên tu chính Hiến Chương Tự Trị Thành
Phố Saginaw để sửa đổi Mục 14.05, quy định
rằng các quy chế xây dựng phải được thông
qua bằng sắc lệnh và ghi rõ thẩm quyền phê
chuẩn các quy chế đó hay không?

Có
No

Không

Yes

Có
No

Không

Vote Both Sides

Xin bỏ phiếu cho cả hai mặt của đơn này.

6043031131

City of Saginaw Proposition H

Precinct Phân khu

Xin bỏ phiếu cho cả hai mặt của đơn này.

Vote Both Sides
Lá Phiếu Chính Thức

Official Ballot

Joint General and Special Elections

Các Cuộc Tổng Tuyển Cử và Bầu Cử Đặc Biệt Kết Hợp
Tarrant County

Quận Tarrant

May 04, 2019 - 4 tháng 5 năm 2019

City of Saginaw Proposition O

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to provide for a definition of
"substantial interest" with regard to an officer
or employee interest in contracts with the city,
and to provide that the purchase of goods or
services from a council member must be in
compliance with state law by revising Section
17.13?

City of Saginaw Proposition Q

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
revised to make non-substantive changes
including deleting redundancy, making
grammatical changes, and compliance with
state law, by revising Sections 5.02, 5.07,
5.08, 6.05, 6.07, 10.01(B), 13.01, 15.04, 15.07,
17.07, 17.19 and 19.01, deleting Section
13.03, and renumbering throughout?

20004140420042

Sa
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Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to require that petitions for initiative,
referendum and recall, and comply with state
law, and to provide that the minimum number
of signatures on a petition for initiative,
referendum and recall be 500, by revising
Section 15.02 & 16.02?

SAG-06

Thành Phố Saginaw Kế Hoạch Đề
Nghị M

Có nên tu chính Hiến Chương Tự Trị Thành
Phố Saginaw để quy định rằng, các kiến nghị
về sáng kiến tiên khởi, trưng cầu dân ý và bãi
bỏ phải tuân thủ luật tiểu bang, và quy định
rằng số lượng chữ ký tối thiểu trong kiến nghị
sáng kiến tiên khởi, trưng cầu dân ý và bãi bỏ
phải là 500 chữ ký, bằng cách tu chính Mục
15.02 và 16.02 hay không?

Yes

Thành Phố Saginaw Kế Hoạch Đề
Nghị O

Có nên tu chính Hiến Chương Tự Trị Thành
Phố Saginaw để quy định định nghĩa về
“quyền lợi đáng kể” liên quan đến quyền lợi
của một viên chức hay nhân viên trong các
hợp đồng với thành phố, và quy định rằng việc
mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ một thành viên
hội đồng thành phố phải tuân thủ luật tiểu
bang bằng cách tu chính Mục 17.13 hay
không?

Có

Yes

No

400000002212

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to provide that ordinances levying
taxes, authorizing debt, relating to personnel
matters, or relating to any matter a court has
determined inappropriate for initiative or
referendum shall not be subject to initiative or
referendum; by revising Section 16.02?

Thành Phố Saginaw Kế Hoạch Đề
Nghị M

Có nên tu chính Hiến Chương Tự Trị Thành
Phố Saginaw để quy định rằng, các kiến nghị
về sáng kiến tiên khởi, trưng cầu dân ý và bãi
bỏ phải tuân thủ luật tiểu bang, và quy định
rằng số lượng chữ ký tối thiểu trong kiến nghị
sáng kiến tiên khởi, trưng cầu dân ý và bãi bỏ
phải là 500 chữ ký, bằng cách tu chính Mục
15.02 và 16.02 hay không?

Không

Không

City of Saginaw Proposition P

Shall the Saginaw Home Rule Charter be
amended to delete Section 17.15 regarding
political activity of employees as it is partially
contrary to state law?

Thành Phố Saginaw Kế Hoạch Đề
Nghị P

Có nên tu chính Hiến Chương Tự Trị Thành
Phố Saginaw để xóa Mục 17.15 về hoạt động
chính trị của các nhân viên khi hoạt động đó
một phần trái luật tiểu bang hay không?

Yes

Có
No

Không

Yes

Có

Yes
No

No

City of Saginaw Proposition N

Có nên tu chính Hiến Chương Tự Trị Thành
Phố Saginaw để thực hiện các thay đổi không
quan trọng, trong đó bao gồm xóa nội dung dư
thừa, chỉnh sửa ngữ pháp, và tuân thủ luật tiểu
bang, bằng cách tu chính các Mục 5.02, 5.07,
5.08, 6.05, 6.07, 10.01(B), 13.01, 15.04, 15.07,
17.07, 17.19 và 19.01, xóa Mục 13.03, và
đánh số lại toàn bộ hay không?

Có

Có

Không

Thành Phố Saginaw Kế Hoạch Đề
Nghị Q

City of Saginaw Proposition R

The reauthorization of the local sales and use
tax in the City of Saginaw at the rate of
one-eighth of one percent to continue
providing revenue for maintenance and repair
of municipal streets. The tax expires on the
fourth anniversary of the date of this election
unless the imposition of the tax is
reauthorized.

Thành Phố Saginaw Kế Hoạch Đề
Nghị R

Tái phê chuẩn khoản thuế doanh thu bán hàng
và sử dụng địa phương tại thành phố Saginaw
ở mức một phần tám của một phần trăm để
tiếp tục cung cấp doanh thu cho hoạt động bảo
trì và sửa chữa các đường phố trong thành
phố. Khoản thuế suất này hết hạn vào thời
điểm tròn năm thứ tư kể từ ngày bầu cử, trừ khi
việc tiếp tục áp dụng thuế được tái phê chuẩn.

For

No

Cho

Không

Against

Chống

Vote Both Sides

Xin bỏ phiếu cho cả hai mặt của đơn này.

6043031131

City of Saginaw Proposition M

Precinct Phân khu

