مشروع الموازنة لعام  - 2020/2019النقاط الرئيسية
اداء التشغيل


فائض التشغيل المتوقع بقيمة  32.54مليون دوالر




بلغ إجمالي اإليرادات  159.26مليون دوالر
 ٪ 51من إجمالي اإليرادات هو من الضرائب ) (Ratesوالرسوم ،و ٪ 26من المنح والمساهمات ،و ٪ 12من
رسوم وتكاليف المستخدم.




بلغ إجمالي نفقات التشغيل  126.72مليون دوالر
 ٪ 40من إجمالي نفقات التشغيل هي لتكاليف الموظفين ،و ٪ 36للمواد والخدمات

برنامج األعمال الرئيسية


إجمالي األعمال الرئيسية بقيمة  71.08مليون دوالر
 18.71مليون دوالر
 oأعمال التجديد
 32.80مليون دوالر
 oالجديدة
 12.78مليون دوالر
 oالترقية
 6.79مليون دوالر
 oالتوسيع

 أبرز برنامج األعمال الرئيسية
 30.43 oمليون دوالر للمباني  -بما في ذلك بناء متحف شيبارتون الجديد للفنون
 19.58 oمليون دوالر للطرق  -بما في ذلك ترقية شارع  Maudeوترقية تقاطع
Dookie/Verney/Balaclava
 4.39 oمليون دوالر للمرافق الترفيهية والمجتمعية



األعمال الرئيسية الممولة من قبل  -المنح  20.43مليون دوالر ،المساهمات  3.58مليون دوالر والنقود الخاصة
بالمجلس  47.07مليون دوالر ()٪66
ال توجد قروض مقترحة لعام 2020/2019

الضريبة ورسوم النفايات



ارتفع إجمالي اإليرادات من الضريبة العامة ورسوم البلدية بنسبة ( ٪ 2.5سقف الضريبة)
ارتفعت رسوم خدمة جمع حاويات القمامة من على الرصيف بمتوسط قدره ٪1.76



 2020/2019هي سنة إعادة التقييم .إن المقيم العام في فيكتوريا () )Valuer-General Victoria (VGVهو اآلن
السلطة الوحيدة إلجراء تقييمات سنوية ألغراض التصنيف .كانت عمليات إعادة التقييم في السابق تتم من قبل
 Greater Sheppartonكل عامين.
ال تؤثر هذه التغييرات على مبادئ أو منهجيات التقييم األساسية ،والتي تم تفصيلها في مواصفات التقييم ألفضل
الممارسات المنشورة بواسطة .VGV
تستند مسودة الموازنة لعام  2020/2019إلى بيانات التقييم األولية لعام  .2020/2019كما تستند جميع معلومات
التصنيف الواردة في الموازنة ،بما في ذلك الضرائب بالدوالر ،إلى هذه التقييمات المحدثة .ومع ذلك ،يتم تصديق
التقييمات األولية من قبل  VGVوتخضع للتغيير.
سيكون للحركات في تقييمات الممتلكات الفردية (القيمة المحسنة لرأس المال) تأثير على إشعارات الرسوم الفردية
المرسلة في أواخر تموز/يوليو /أوائل آب/أغسطس.






مزيد من المعلومات وتقديم المالحظات
 يمكن ألعضاء المجتمع الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول مسودة الموازنة لعام :2020/2019
 oحضور جلسات معلومات الموازنة يوم االثنين  13أيار/مايو في الساعة  3:00بعد الظهر أو الساعة 5:30
مساءً ،في قاعة مجلس 90 Welsford Street ،Greater Shepparton City
 oطرح األسئلة عبر اإلنترنت ()www.greatershepparton.com.au؛ أو
 oتحديد موعد مع مدير المالية والضرائب عن طريق االتصال بالمجلس (.)03 5832 9700


يتم تشجيع أعضاء المجتمع على إبداء رأيهم في مشروع الموازنة .يمكنكم القيام بذلك عبر عدد من الطرق:
 oاستخدام نماذج المالحظات عبر اإلنترنت على ( )www.greatershepparton.com.auلطرح سؤال
أو تقديم طلب
 oإرسال بريد إلكتروني إلى council@shepparton.vic.gov.au؛
 oالكتابة إلينا على Locked Bag 1000, Shepparton, 3632
 oالطلب في أن يتم االستماع لطلبكم (شخصيا ً) في اجتماع المجلس الخاص.



سيتم استالم المالحظات حتى الساعة  5مسا ًء ،الجمعة  24أيار/مايو 2019

