طرح بودجۀ  – 2019/2020نقاط کلیدی
کارآیی عملیاتی ()Operating Performance
مازاد عملیاتی پیش بینی شده ( 32.54 )Projected Operating SURPLUSPملیون دالر



مجموع درآمد  159.26ملیون دالر
 %51از مجموع درآمد از مالیات بر ملکیت و مطالبات و  %26از اهدا و سهمگیری ها %12 ،از فیس
کاربران و مطالبات است.



مجموع مصارف عملیاتی  126.72ملیون دالر



 %40مجموع مصارف عملیاتی برای هزینۀ کارکنان %36 ،برای مواد و خدمات است.

برنامۀ کارهای اساسی ( ) Capital Works




مجموع کارهای اساسی  71.08ملیون دالر
o

کارهای از نوسازی

 18.71ملیون دالر

o

جدید

 32.80ملیون

o

بهترسازی

 12.78ملیون دالر

o

توسعه

 6.79ملیون دالر

نکات برجستۀ برنامۀ کارهای اساسی
o

 30.43ملیون دالر برای ساختمانها – به شمول ساخت جدید موزیم هنر شیپرتن

o

 19.58ملیون دالر برای سرک ها – به شمول بهترسازی سرک ماود ( ) Maude Streetو
بهترسازی تقاطع بالکالوا  /ویرنی /دوکی ()Balaclava/Verney/Dookie intersection

o



 4.39ملیون دالر برای تسهیالت تفریحی ،اوقات فراغت و اجتماعی

کارهای اساسی از این طریق تمویل شده است – اهدا  20.43میلون دالر ،سهمگیری ها  3.58ملیون دالر و پول
نقد شورای شهر  47.07ملیون دالر ( )%66



گرفتن قرضه برای  2020/2019پیشنهاد نشده است.

مطالبات مالیات بر ملکیت و زباله ها


مجموع درآمد از مالیات عمومی بر ملکیت و هزینه های شهرداری  %2.5افزایش می یابد (سقف مالیات
برملکیت)



هزینه خدمات جمع آوری سطل های زباله های کنار سرک به طور متوسط  ٪1.76افزایش می یابد



 2019/2020سال قیمت گذاری مجدد است( Valuer-General Victoria (VGV) .قیمت گذارعمومی
ویکتوریا) در حال حاضر تنها مرجعی است که قیمت گذاری ساالنه را به منظور مالیات بر ملکیت می تواند
انجام دهد .قبال قیمت گذاری هر دو سال یکبار توسط شیپرتون بزرگ انجام می شد.



این تغییرات بر اصول اساسی یا روش قیمت گذاری ،که در مشخصات بهترین روش قیمت گذاری شرح داده شده
و توسط  VGVمنتشر شده است ،کدام تاثیر ندارد



پیش نویس بودجه سال  2020/2019بر اساس معلومات قیمت گذاری مقدماتی برای  2020/2019است .تمام
معلومات در رابطه به قیمت گذاری موجود در بودجه ،از جمله مالیات بر ملکیت به دالر ،براساس این قیمت
گذاری های به روز شده است .با این حال ،قیمت گذاری های مقدماتی توسط  VGVباید تایید شود و در معرض
تغییر است.



تغییرات در قیمت گذاری های ملکیت افراد (ارزش بهبود یافته سرمایه  /ارزش مجموعی زمین و ساختمان) بر
اطالعیه های مالیات بر ملکیت فردی که در اواخر ماه جوالی  /اوایل ماه اگست ارسال می شود ،تاثیر خواهد
گذاشت.

معلومات بیشتر و نظر دادن


اعضای جامعه که مایل به معلومات بیشتر در مورد پیش نویس بودجه  2020/2019هستند می توانند:
 oدر جلسات معلوماتی بودجه در روز دوشنبه  13ماه می در ساعت  3بعد از ظهر یا  5:30بعد از
ظهر ،که در اتاق جلسه شورای شهر شیپرتن بزرگ در بر 90 Welsford Streetبرگزار می شود،
حضور یابند.
 oآنالین سوال بپرسید ) ،(www.greatershepparton.com.auیا
 oبا شورای شهر تماس بگیرید و با مدیر مالی و مالیات بر ملکیت وعدۀ مالقات بگذارید ،شمارۀ تلفون
()03 5832 9700



اعضای جامعه تشویق می شوند که در مورد پیش نویس بودجه نظر بدهند .شما به چند طریق می توانید این کار
را انجام بدهید:
 oاز فورم های نظردهی آنالین در ) (www.greatershepparton.com.auاستفاده کنید و سؤال
بپرسید یا درخواست بدهید.
 oبه  council@shepparton.vic.gov.auایمیل روان کنید،
o

برای ما به آدرس کیسۀ بسته  ،1000شیپرتون 3632 ،نامه بنویسید

 oبخواهید که به درخواست شما در جلسۀ خاص شورای شهرتوجه شود (حضوری)


نظرات تا  5بعد از ظهر ،جمعه  24ماۀ می  2019دریافت خواهد شد.

