Konseho ng Lungsod ng Fremont
Adyenda at Ulat
Hunyo 13, 2017

Pangkalahatang Ayos ng Pag-uusap
Kamara ng Konseho ng Lungsod (City
Council Chambers)
3300 Capitol Avenue
Fremont, California

Konseho ng Lungsod ng
Fremont
Lily Mei, Alkalde
Rick Jones, Bise-alkalde
Vinnie Bacon
Raj Salwan
David Bonaccorsi

Kawani ng Lungsod
Fred Diaz, Tagapamahala ng Lungsod
Harvey E. Levine, Abugado ng Lungsod
Jessica von Borck, Katulong na Tagapamahala
ng Lungsod
Marilyn Crane, Information Tech. Dir. ng mga
Serbisyo
Susan Gauthier, Klerk ng Lungsod
Kelly Kline, Direktor ng Pang-ekonomiyang
Kaunlaran
Hans Larsen, Direktor ng Pagawaing Bayan
Geoff LaTendresse, Hepe ng Bumbero
Richard Lucero, Hepe ng Pulisya
David Persselin, Direktor ng Pananalapi
Jeff Schwob, Direktor sa Pagpapaunlad ng
Komunidad
Karena Shackelford, Deputadong
Tagapamahala ng Lungsod
Suzanne Shenfil, Direktor ng mga Serbisyong
Pantao
Brian Stott, Deputado na Tagapamahala ng
Lungsod
Suzanne Wolf, Direktor ng mga Serbisyo sa
Komunidad

1. Panimula
• Pagpapatahimik
• Pagsaludo sa Bandila
• Pagtawag ng mga Pangalan (Roll Call)
2. Kalendardaryo ng Pahintulot
3. Mga Pangseremonyang Aytem
4. Mga Pampublikong Komunikasyon
5. Naka-iskedyul na Mga Aytem
• Mga Pampublikong Pagdinig
• Mga Apela
• Mga ulat mula sa mga Komisyon, mga Lupon at
mga Komite
6. Ulat mula sa Abogado ng Lungsod
7. Iba Pang Mga Pag-uusapan
8. Mga Komunikasyong Pangkonseho
9. Pagpapaliban

Pagkakasunod-sunod ng Pag-uusap

Sa pangkalahatan, ang pagkakasunud-sunod ng talakayan
matapos ang pagpapakilala ng isang aytem ng Alkalde ay
kasama ang mga komento at mga impormasyon ng mga
kawani na susundan ng mga katanungan at ng Konseho ng
Lungsod. Pagkatapos ay maaari nang magsalita tungkol sa
aytem ang aplikante, o ang kanilang awtorisadong
kinatawan, o mga interesado mamamayan; bawat
magsasalita ay maaari lamang magsalita nang isang beses
para sa bawat aytem. Sa pagtatapos ng pampublikong
talakayan, ang aytem ay maaaring nang ituring na naaksyunan na ng Konseho ng Lungsod. Ang mga aytem sa
adgenda ay maaaring ilipat mula sa pagkakasunod-sunod
sa listahan.

Kalendardaryo ng Pahintulot

Ang mga aytem sa Kalendaryo ng Pahintulot ay itinuturing
na rutina ng Konseho ng Lungsod at ay maisasabatas sa
pamamagitan ng isang mosyon at isang boto. Walang
magiging hiwalay na pag-uusap ng mga aytem na ito
maliban kung hilingin ng isang miyembro ng Konseho o ng
isang mamamayan, kung saan ay aalisin ang aytem mula
sa Kalendaryo ng Pahintulot at ituturing nang hiwalay. Sa
karagdagan, ang iba pang aytem na walang isang "Hiling
na Makausap ang Konseho ng Lungsod" na kard sa
kabaliktaran ay maaaring idagdag sa kalendaryo ng
pahintulot. Babasahin ng Abugado ng Lungsod
ang titulo ng mga ordinansa na pagtitibayin.

••Adyenda at Ulat Pulong ng Konseho ng Lungsod ng Fremont Hunyo 13, 2017

Pagharap sa Konseho

Sinumang tao ay maaaring magsalita nang isang beses sa anumang item na tinatalakay ng Konseho ng
Lunsod matapos kilalanin ng Alkalde. May mga kard ng tagapagsalita (speaker card) na magagamit bago at
habang nagpupulong. Upang humarap sa Konseho ng Lungsod, ang isang kard ay kailangang isumite sa Klerk
ng Lungsod nang nakasaad ang pangalan, address, at numero ng aytem na nais pagusapan ng magsasalita.
Sa pagharap sa Konseho ng Lunsod, mangyaring lumakad sa lectern na nasa harap ng Konseho ng Lungsod.
Isaad ang iyong pangalan. Upang masiguro na ang lahat ng tao y mabibigyan ng oportunidad na magsalita,
ang isang time limit ay itatakda ng Alkalde para sa bawat magsasalita (tignan ang mga tagubilin sa kard ng
magsasalita). Para sa kapakanan ng oras, ang bawat magsasalita ay isang beses lang maaaring magsalita
para sa bawat aytem ng adyenda; pakilimitahan ang iyong mga komento sa mga bagong materyal; huwag
ulitin ang sinabi na ng nakaraang nagsalita.

Mga Pasalitang Komunikasyon

Ang sinuman na nais magsalita tungkol sa isang bagay na hindi naka-iskedyul sa adyenda na ito ay maaaring
gawin ito sa ilalim ng seksyon ng Pasalitang Komunikasyon ng Pampublikong Komunikasyon. Pakisumite ng
iyong kard ng magsasalita sa Klerk ng Lungsod bago magsimula ang mga Pasalitang Komunikasyon. Tanging
ang mga taong nagsumite ng kard bago magsimula ang Pasalitang Komunikasyon ang papayagang
magsalita Pakitandaan na ang Koda ng Pamahalaan ng California ay nagbabawal sa Konseho ng Lungsod sa
paggawa ng anumang mga agarang pagkilos sa isang aytem na wala sa adyenda, maliban kung nakakatugon
ang aytem sa mahigpit na mga kinakailangan ng batas. Lilimitahan ng Alkalde ang haba ng iyong
pagtatanghal (tingnan ang mga tagubilin sa kard ng magsasalita) at ang bawat magsasalita ay maaari lamang
magsalita nang isang beses para sa bawat aytem ng adyenda.
Ang mga Adyenda ng Konseho ng Lungsod ay maaring makuha gamit ang kompyuter sa mga sumusu
na World Wide Web Address: www.fremont.gov

Impormasyon

Ang mga kopya ng Adyenda at Ulat ay makukuha sa mga lobby ng Fremont City Hall, 3300 Capitol Avenue at sa
Development Services Center, 39550 Liberty Street, sa Biyernes na pinapangunahan ang isang regular na nakaiskedyul na pulong ng Konseho ng Lunsod. Ang mga suplementong dokumento na may relasyon sa tiyak na mga
aytem ng adyenda ay makukuha sa Tanggapan ng Klerk ng Lungsod.
Ang regular na pulong ng Konseho ng Lungsod ng Fremont ay ipapalabas sa Cable Television Channel 27 at
mapapanood din sa pamamagitan ng webcast sa aming website (www.Fremont.gov).
Ang tulong ay ibibigay sa mga nangangailangan ng akomodasyon para sa mga may kapansanan alinsunod sa Ba
Mga Amerikanong May Kapansanan ng 1990. Ang mga taong interesado ay dapat humiling sa accommodation n
hindi bababa sa 2 araw ng trabaho bago ang pulong sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Klerk ng Lungsod
(510) 284-4060. Ang mga pulong ng Konseho ng Lungsod ay may nakabukas na paliwanag (open captioned) pa
mga bingi sa Kamara ng Konseho at may nakasarang paliwanag (closed captioned) para sa nanonood sa bahay.

Mga Makukuhang Pampublikong Rekord

Lahat ng pwedeng ipaalam na pampublikong rekord na may kaugnayan sa isang bukas na sesyon na aytem sa
adyenda na ito na ibinahagi ng Lungsod sa lahat o sa mayorya ng Konseho ng Lungsod ng mas mababa sa 72 or
bago ang pulong ay magagamit para sa pampublikong inspeksiyon sa mga partikular na may etiketang mga bind
matatagpuan sa lobby ng Fremont City Hall, 3300 Capitol Avenue sa panahon ng normal na oras ng negosyo, sa
panahon na ang mga talaan ay ibinahagi sa Konseho ng Lungsod.

Ang impormasyon tungkol sa Lungsod o mga aytem na naka-iskedyul sa Adyenda at Ulat ay maaarin
isangguni sa:
Address:
City Clerk
City of Fremont
3300 Capitol Avenue, Bldg. A
Fremont, California 94538
Telepono:

(510) 284-4060
Ang iyong interes sa proseso ng mga gawain ng iyong Lungsod ay pinapahalagahan.

ADYENDA
REGULAR NA PULONG NG KONSEHO NG LUNGSOD NG FREMONT
HUNYO 13, 2017
KAMARA NG KONSEHO, 3300 CAPITOL AVE., BUILDING A
7:00 P.M.
1.

2.

PANIMULA
A.

Magpatahimik

B.

Pagsaludo sa Bandila

C.

Pagtawag ng mga Pangalan (Roll Call)

D.

Mga Anunsiyo ng Alkalde / Tagapamahala ng Lungsod

KALENDARYO NG PAHINTULOT
Ang mga aytem sa Kalendaryo ng Pahintulot ay itinuturing na rutina ng Konseho ng
Lungsod at ay maisasabatas sa pamamagitan ng isang mosyon at isang boto. Walang
magiging hiwalay na pag-uusap ng mga aytem na ito maliban kung hilingin ng isang
miyembro ng Konseho o ng isang mamamayan, kung saan ay aalisin ang aytem mula
sa Kalendaryo ng Pahintulot at ituturing nang hiwalay. Sa karagdagan, ang iba pang
aytem na walang isang "Hiling na Makaharap ang Konseho" na kard sa kabaliktaran ay
maaaring idagdag sa kalendaryo ng pahintulot. Babasahin ng Abogado ng Lungsod ang
mga titulo ng mga ordinansang pagtitibayin.
A.

Mosyon sa Pagtalikda ng Karagdagang Pagbasa ng mga
Iminumungkahing Mga Ordinansa
(Pinahihintulutan nito ang pagbabasa ng pamagat lamang bilang kapalit ng
pagbigkas sa buong teksto.)

B.

Pag-apruba ng mga Minutes - Wala.

C.

IKALAWANG PAGBASA AT PAGPAPATIBAY NG ISANG ORDINANSA NG
LUNGSOD NG FREMONT NA SUMUSUSOG SA CHAPTER 2.05 NG FREMONT
MUNICIPAL CODE TUNGKOL SA HALALAN UPANG MAGTATAG NG
PROSESO NG ISANG PANG-DISTRITONG HALALAN AT GUMAGAWA NG
IBA PANG SUMUSUNOD AT TEKNIKAL NA MGA PAGBABAGO
Makipag-ugnayan sa Mga Sumusunod:
Pangalan: Jessica von Borck
Title:
Katulong na Tagapamahala
ng Lungsod
Dept.:
Tanggapan ng
Tagapamahala ng Lungsod
Telepono: 510-248-4008
E-Mail:
jvborck@fremont.gov

Susan Gauthier
Klerk ng Lungsod
Tanggapan ng Klerk ng Lungsod
510-284-4076
sgauthier@fremont.gov

REKOMENDASYON: Pagtibayin ang ordinansa.
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D.

MGA PAG-UPGRADE NG MGA KAGAMITAN NG NETWORK NG LUNGSOD Pahintulutan ang Tagapamahala ng Lungsod, o ang Itinalaga, na
Magpalabas ng isang Purchase Order sa IT Management Corporation sa
Halagang $ 222,725 para sa Pagbili ng Mga Kagamitan ng Cisco Network
na may Kaugnay na Suporta sa Hardware
Makipag-ugnayan sa Mga Sumusunod:
Pangalan: Marilyn J. Crane
Title:
Direktor
Dept.:
Mga Serbiisyong
Information Technology
Telepono: 510-494-4802
E-Mail:
mcrane@fremont.gov
REKOMENDASYON: Pahintulutan ang Tagapamahala ng Lungsod, o ang
itinalaga, upang magpalabas ng isang purchase order sa IT Management
Corporation sa halagang $ 222,725 (kasama ang mga naaangkop na buwis sa
pagbebenta) para sa pagbili ng mga kagamitang Cisco at tatlong taon na suporta
at upang maipatupad ang anumang mga dokumentong pagpapatupad at
gumawa ng anumang mga aksyong pagpapatupad kung kinakailangan.

E.

BALANGKAS NG PLANONG GREEN INFRASTRUCTURE - Aprubahan ang
Paggamit ng Pang-rehiyong Template para sa Balangkas ng Planong
Green Infrastructure na Kinakailangan ng Permit ng Municipal Regional
Stormwater
Makipag-ugnayan sa Mga Sumusunod:
Pangalan: David Swartz
Title:
Espesyalista sa Kalikasan II
Dept.:
Telepono:
E-Mail:

Mga Serbisyong
Pangkalikasan
510-494-4587
dswartz@fremont.gov

Kathleen Cote-Guarnieri
Tagapamahala ng Mga Serbisyong
Pangkalikasan
Mga Serbisyong Pangkomunidad
510-494-4583
kcote@fremont.gov

REKOMENDASYON: Inirerekomenda ng kawani na aprubahan ng Konseho ng
Lungsod ang resolusyon na nagpapatibay sa Green Infrastructure Plan
Framework ng Lungsod ng Fremont tulad ng inilarawan sa ulat ng kawani na ito.
F.

PAGBILI NG AERIAL BUCKET TRUCK - Pag-apruba ng Kontrata ng Order
sa Pagbili sa Altec Industries para sa isang Altec AT37G Aerial Bucket
Truck sa halagang hindi hihigit sa $119,718. Hindi Saklaw ng Pagsusuri
ng CEQA ayon sa Alituntunin 15061
Makipag-ugnayan sa Mga Sumusunod:
Pangalan: Mark Collins
Title:
Tagapamahala sa
Pagpapanatili ng Fleet
Dept.:
Pagpapanatili
Telepono: 510-979-5739

Hunyo 13, 2017
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E-Mail:

mcollins@fremont.gov

hlarsen@fremont.gov

REKOMENDASYON: Pahintulutan ang Tagapamahala ng LunGsod o itinalaga
upang magsagawa ng isang kontrata ng order sa pagbili sa Altec Industries, sa
halagang hindi hihigit sa $119,718 para sa pagbili ng isang Altec AT37G Aerial
Bucket Truck.
G.

MGA SERBISYONG RADYO NG EAST BAY REGIONAL COMMUNICATIONS
SYSTEM AUTHORITY (EBRCSA) - Pahintulutan Tagapamahala ng
Lungsod, o itinalaga, na Magpalabas ng isang Order sa Pagbili at
Ipatupad Ang Mga Dokumentong Pagpapatupad para sa Taunang
Bayarin Sa Pagpapatakbo ng FY 2017/18 sa Halagang $ 273,000 para sa
Paggamit ng EBRCSA.
Makipag-ugnayan sa Mga Sumusunod:
Pangalan: Marilyn J. Crane
Title:
Direktor
Dept.:
Mga Serbiisyong Information
Technology
Telepono: 510-494-4802
E-Mail:
mcrane@fremont.gov
MGA REKOMENDASYON:
Pahintulutan ang Tagapamahala ng Lungsod, o itinalaga, upang
1.
magpalabas ng isang order sa pagbili sa East Bay Regional Communications
System Authority (EBRCSA) sa halagang $273,000 at upang isakatuparan
ang mga dokumento ng pagpapatupad para sa taunang bayarin sa
pagpapatakbo para sa paggamit ng EBRCSA sistema ng komunikasyon sa
radyo para sa pampublikong kaligtasan para sa isang taong panahong
epektibong mula Hulyo 1, 2017 hanggang Hunyo 30, 2018.
Pahintulutan ang Tagapamahala ng Lungsod, o itinalaga, upang i-renew
2.
ang taunang mga bayarin sa pagpapatakbo sa East Bay Regional
Communications System Authority para sa dalawang karagdagang isangtaong panahon sa halagang hindi lalampas sa limang porsyento (5%) na
pagtaas sa gastusin sa nakaraang taon.

H.

KASUNDUAN SA CHABOT-LAS POSITAS COMMUNITY COLLEGE
DISTRICT PARA SA PEG ACCESS PRODUCTION AND PROGRAMMING Pahintulutan ang Tagapamahala ng Lungsod o itinalaga upang Ipatupad
isang Kasunduan sa Chabot-LAS POSITAS Community College District
Hinggil sa PEG Access Production and Programming sa Halagang
$150,000 bawat taon para sa Tatlong Taon
Makipag-ugnayan sa Mga Sumusunod:
Pangalan: Karena Shackelford
Title:
Deputadong Tagapamahala
ng Lungsod
Dept.:
Tanggapan ng
Tagapamahala ng Lungsod
Telepono: 510-284-4063
E-Mail:
kshackelford@fremont.gov

Hunyo 13, 2017
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Direktor
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MGA REKOMENDASYON:
1.
Maglaan at maglipat ng mga pondo sa halagang $450,000 sa 502PWC8857.
Pahintulutan ang Tagapamahala ng Lungsod, o ang kanyang itinalaga,
2.
upang magsagawa ng kasunduan sa Chabot-LAS POSITAS Community
College District para sa mga serbisyong PEG access production and
programming sa halagang $150,000 para sa unang labindalawang-buwang
panahon hanggang Hunyo 30, 2018, na may opsyon upang mag-renew
para sa dalawang karagdagang isang-taon na panahon, para sa kabuuang
halaga ng kasunduan na $450,000.
I.

TRACT 8288 - Pag-apruba ng Pinal na Mapa, Kasunduan para
sa Konstruksyon ng Mga Pagpapabuti sa Pampublikong Kalye at Mga
Pagpapabuti sa Pangkaraniwang Pribadong Lugar, at Dedikasyon ng
Kalupaan at Mga Pampublikong daanan para sa Tract 8288, na
matatagpuan sa Hilagang-silangan bahagi ng Ardenwood Boulevard at
Paseo Padre Parkway (Patterson Ranch)
Makipag-ugnayan sa Mga Sumusunod:
Pangalan: Kan Xu
Hans Larsen
Titulo:
Katulong na Inhinyerong
Direktor ng Mga Gawaing-bayan
Sibil
Dept.:
Mga Gawaing-bayan
Mga Gawaing-bayan
Telepono: 510-494-4714
510-494-4722
E-Mail:
kxu@fremont.gov
hlarsen@fremont.gov
RECOMMENDATION: magpatibay ng isang resolusyon upang:
Aprubahan ang Pinal na Map at ang Mga Plano sa Pagpapabuti para sa Tract
1.
8288.
Aprubahan ang Kasunduan para sa Pampublikong Pagpapabuti na
2.
pinamagatang “Public Improvement Agreement, Tract 8288”, sa nagdevelop, ang Fremont Pat Ranch, LLC, at pahintulutan ang Tagapamahala
ng Lungsod na ipatupad ang kasunduan sa ngalan ng Lungsod.
Aprubahan ang Kasunduan para sa Pribadong Pagpapabuti na
3.
pinamagatang “Private Improvement Agreement, Tract 8288”, sa nagdevelop, ang Fremont Pat Ranch, LLC, at pahintulutan ang Tagapamahala
ng Lungsod na ipatupad ang kasunduan sa ngalan ng Lungsod.
Tanggapin ang alok ng nag-develop ng pag-aalay ng mga interes tunay na
4.
ari-arian, tulad ng tinukoy sa Final Map, na ibinigay na ang pagtanggap ng
anumang ari-arian na kung saan ang mga developer ay kinakailangan
upang makagawa ng mga pampublikong mga pagpapabuti ay naka
kundisyon sa pagkumpleto ng mga pagpapabuti ng nag-develop sa
kasiyahan ng mga City Engineer.

J.

IGAWAD ANG KONTRATA SA PAGBILI SA DELTA SCIENTIFIC PARA SA 12
NA PORTABLE 20-TALAMPAKANG MGA BARIKADA NG SASAKYAN (PWC
8520) - Paglalaan at Pag-aangkop ng $543,330.20 mula sa PWC 8520
upang bumili ng 12 na 20-talampakang portable na mga barikada
ng sasakyan mula sa Delta Scientific Inc.
Makipag-ugnayan sa Mga Sumusunod:
Pangalan: Cliff Nguyen
Titulo:
Tagapamahala ng Mga
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Dept.:
Telepono:
E-Mail:

Initiatibong Panlungsod
Tanggapan ng
Tagapamahala ng Lungsod
510-284-4017
cnguyen@fremont.gov

Kagawaran ng Pulis
510-790-6818
rlucero@fremont.gov

MGA REKOMENDASYON:
1.
Pahintulutan ang pagbili ng labindalawang (12) Delta Scientific Inc.
MP5000, 20 talampakang mga portable na barikada na may kabuuang
halagang $543,330.20 mula sa PWC 8520 (Downtown Fund).
2.
Utusan ang kawani na magsimula ng isang feasibility study upang gumawa
ng mga rekomendasyon para sa isang komprehensibo at permanenteng
plano ng pagbarikada sa gitna ng lungsod (downtown).

3.

MGA SEREMONYAL NA AYTEM - Wala.

4.

MGA PAMPUBLIKONG KOMUNIKASYON
A.

Mga Komunikasyong Pasalita at Pasulat

INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY – None.
AWTORIDAD SA PAMPUBLIKONG PAGTUSTOS - Wala.
KONSIDERASYON NG MGA AYTEM NA TINANGGAL SA KALENDARTO NG
PAHINTULOT
5.

MGA NAKAISKEDYUL NA AYTEM
A.

PAGTATASA NG LANDSCAPING NG FREMONT DISTRITO 88 Pampublikong Pagdinig (Nailathala at Naipaskil na Abiso) sa Pagpataw
ng Taunang Pagtatasa para sa Pagtatasa ng Landscaping ng Distrito 88
at ang Pagpapatibay ng isang Resolusyon na Kumukumpirma sa Mga
Dayagram at Pagtatasa para sa Distrito 88 sa Fiscal Year 2017/2018
Makipag-ugnayan sa Mga Sumusunod:
Pangalan: Suzanne Wolf
Title:
Direktor ng Serbisyo sa
Komunidad
Dept.:
Mga Parke
Telepono: 510-494-4329
E-Mail:
swolf@fremont.gov
MGA REKOMENDASYON:
Simulan ang pampublikong pagdinig.
1.
2.
Isaalang-alang ang lahat ng mga pasalitang pahayag at nakasulat na mga
protesta.
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3.
4.

B.

Tapusin ang pampublikong pagdinig.
Ipataw ang iminungkahing pagtatasa sa pamamagitan ng pagpapatibay ng
isang resolusyon na nagkukumpirma sa mga Dayagram at Pagtatasa para
sa Fiscal Year 2017/18 para sa Pagtatasa ng Landscaping ng Fremont
Distrito 88.

IKALAWANG PAMPUBLIKONG PAGDINIG AT PAGPAPATIBAY NG BADYET
SA PAGPAPATAKBO AT LIMITASYON NG MGA APROPRIYASYON NG FY
2017/18 - Pangalawang Pampublikong Pagdinig (Nailathalang Abiso) at
Pagpapatibay ng Badyet sa Pagpapatakbo at Limitasyon ng
Apropriyasyon ng FY 2017/18
Makipag-ugnayan sa Mga Sumusunod:
Pangalan: Mike Sung
Title:
Deputadong Direktor Ng
Pananalapi
Dept.:
Kagawaran ng Pananalapi
Telepono: 510-494-4608
E-Mail:
msung@fremont.gov

David Persselin
Direktor ng Pananalapi
Kagawaran ng Pananalapi
510-494-4631
dpersselin@fremont.gov

MGA REKOMENDASYON:
Magsagawa ng isang pampublikong pagdinig para sa badyet sa
1.
pagpapatakbo at mga limitasyon ng apropriyasyon para sa FY 2017/18
Gumawa ng isang resolusyon na mag-aapruba ng Badyet sa Operasyon ng
2.
Lungsod ng Fremont para sa FY 2017/18.
Magpatibay ng isang resolusyon na lilikha ng isang limitasyon sa
3.
apropriyasyon sa halagang $ 675,413,206 para sa FY 2017/18.
C.

CAPITAL IMPROVEMENT PROGRAM - Pangalawang Pampublikong
Pagdinig (Nailathalang Abiso) at Pagsasaalang-alang ng Pagpapatibay
ng Capital Improvement Program (CIP) ng FY 2017/18 -2021/22

Makipag-ugnayan sa Mga Sumusunod:
Pangalan: Michelle Silva-Salinas
Title:
Tagapamahala ng Negosyo
Dept.:
Mga Gawaing-bayan
Telepono: 510-979-5705
E-Mail:
msilva-salinas@fremont.gov

Hans Larsen
Direktor ng Mga Gawaing-bayan
Mga Gawaing-bayan
510-494-4722
hlarsen@fremont.gov

MGA REKOMENDASYON:
Magsagawa ng isang pampublikong pagdinig sa limang taong Capital
1.
Improvement Program mula FY 2017/18 hanggang FY 2021/22.
2.
Magpatibay ng isang resolusyon na nag-aapruba ng FY2017/18 - 2021/22
CIP, kabilang ang pagtukoy ng mga iminumungkahing halaga ng
pagpopondo mula sa mga pinagkukunan ng pagpopondo sa Fund Source at
Paggamit ng ulat para sa lahat ng limang taon, na may mga apropriyasyon
para sa FY 2017/18 na isasagawa sa Hulyo 1, 2017 at mga apropriyasyon
para sa FY 2018/19 na isasagawa epektibo Hulyo 1, 2018.
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3.

4.

5.

Sa Hulyo 1, 2017, pahintulutan ang isang paglipat ng halagang $2.5 milyon
mula sa hindi pa nakalaan na balanse ng Fund 392 Development Cost
Center Reserve papunta sa Fund 502 para sa apropriyasyon sa CIP na ito
para sa Pagpapalit ng HVAC/Bubong ng Development Center at mga
proyektong Pagpapalit ng Carpet ng Development Center tulad ng nakalista
sa ulat ng Pinanggalingan ng Pondo at Paggamit.
Pahintulutan ang Tagapamahala ng Lungsod upang ayusin ang tiyempo,
ngunit hindi ang halaga, ng mga apropriyasyon na inaprubahan ng Konseho
ng Lungsod na payagan ang pagpapabilis o pagpapaliban ng tiyempo ng
mga apropriyasyon ng mga pondong ito bilang tugon sa nagbabagong mga
kondisyon.
Pahintulutan ang Tagapamahala ng Lungsod upang maglipat ng mga
apropriyasyon ng hanggang $50,000 sa bawat proyekto mula sa Capital
Improvement Program Cost and Scope Contingency (PWC8101) at sa
Emerging Project Reserve (PWC 7101) kung kinakailangan.

6.

ULAT MULA SA ABUGADO NG LUNGSOD - Wala.

7.

IBA PANG MGA PAG-UUSAPAN - Wala.

8.

MGA KOMUNIKASYON NG KONSEHO
Mga Referral ng Konseho – Wala.

A.
B.

9.

Pasalitang Mga Ulat sa mga Pulong at Mga Kaganapan

PAGLIBAN

Hunyo 13, 2017

Fremont City Council Meeting Agenda
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ACRONYMS
ABAG
ACE
ACFCD
ACTC

Association of Bay Area Governments
Altamont Commuter Express
Alameda County Flood Control District
Alameda County Transportation
Commission
Alameda County Water District
Art Review Board
Bay Area Air Quality Management
District
Bay Area Rapid Transit District
Bay Conservation & Development
Commission
Best Management Practices
Below Market Rate

GIS
GPA
HARB
HBA
HRC
ICMA

NEPA
NLC
NPDES

ERAF
EVAW
FAR
FEMA
FFD

California Public Employees’ Retirement
System
California Building Code
Community Development Department
Covenants, Conditions & Restrictions
Community Development Block Grant
California Environmental Quality Act
Community Emergency Response Team
Capital Improvement Program
Compressed Natural Gas
City of Fremont
Community Oriented Policing and Public
Safety
California State Association of Counties
California Transportation Commission
Decibel
Draft Environmental Impact Report
Dwelling Units per Acre
East Bay Regional Park District
Economic Development Advisory
Commission (City)
Environmental Impact Report (CEQA)
Environmental Impact Statement
(NEPA)
Education Revenue Augmentation Fund
Emergency Vehicle Accessway
Floor Area Ratio
Federal Emergency Management Agency
Fremont Fire Department

FMC
FPD
FRC
FUSD

Fremont Municipal Code
Fremont Police Department
Family Resource Center
Fremont Unified School District

WMA

State Transportation Improvement
Program
Tri-Cities Recycling and Disposal Facility
Transit Oriented Development
Transfer Station/Materials Recovery
Facility
See CBC
Santa Clara Valley Transportation
Authority
Waste Management Authority

ZA
ZTA

Zoning Administrator
Zoning Text Amendment

ACWD
ARB
BAAQMD
BART
BCDC
BMPs
BMR
CALPERS
CBC
CDD
CC & R’s
CDBG
CEQA
CERT
CIP
CNG
COF
COPPS
CSAC
CTC
dB
DEIR
DU/AC
EBRPD
EDAC
EIR
EIS

JPA
LLMD
LOCC
LOS
MOU
MTC

NPO
PC
PD
PDA
PUC
PVAW
PWC
RFP
RFQ
RHNA
ROP
RRIDRO
RWQCB
SACNET
STIP
TCRDF
TOD
TS/MRF
UBC
VTA

Geographic Information System
General Plan Amendment
Historical Architectural Review Board
Home Builders Association
Human Relations Commission
International City/County Management
Association
Joint Powers Authority
Lighting and Landscaping Maintenance
District
League of California Cities
Level of Service
Memorandum of Understanding
Metropolitan Transportation
Commission
National Environmental Policy Act
National League of Cities
National Pollutant Discharge Elimination
System
Neighborhood Preservation Ordinance
Planning Commission
Planned District
Priority Development Area
Public Utilities Commission
Private Vehicle Accessway
Public Works Contract
Request for Proposals
Request for Qualifications
Regional Housing Needs Allocation
Regional Occupational Program
Residential Rent Increase Dispute
Resolution Ordinance
Regional Water Quality Control Board
Southern Alameda County Narcotics
Enforcement Task Force

Mga Nalalapit na Pulong at Iskedyul ng Pagsasahimpapawid ng Channel 27

MGA NALALAPIT NA PULONG AT ISKEDYUL NG
PAGSASAHIMPAPAWID NG CHANNEL 27
Petsa
Hunyo 20, 2017

Oras
7:00 p.m.

Hunyo 27, 2017

Uri ng Pulong
Pulong ng Konseho ng
Lunsod

Hulyo 11, 2017

7:00 p.m.

Hulyo 18, 2017

7:00 p.m.

Pista Opisyal Walang Pulong ng Konseho
Pulong ng Konseho ng
Lunsod
Pulong ng Konseho ng
Lunsod

Hulyo 25, 2017

Walang Pulong Konseho

Pamamahinga sa
Agosto

Walang Mga Pulong ng
Konseho
Pulong ng Konseho ng
Lunsod
Pulong ng Konseho ng
Lunsod
Pulong ng Konseho ng
Lunsod

Septiyembre 12,
2017
Septiyembre 19,
2017
Septiyembre 26,
2017
Lunes,
Oktubre 2, 2017

Cable
Channel 27

Council
Chambers

Live

Walang Pulong Konseho

Hulyo 4, 2017

Septiyembre 5, 2017

Lugar

7:00 p.m.
7:00 p.m.
7:00 p.m.

Council
Chambers
Council
Chambers

Council
Chambers
Council
Chambers
Council
Chambers

Live
Live

Live
Live
Live

Walang Pulong Konseho
5:30 p.m.

Oktubre 3, 2017

7:00 p.m.

Oktubre 10, 2017

7:00 p.m.

Oktubre 17, 2017

7:00 p.m.

Pulong ng Pinagsamang
Konseho/FUSD
Pulong ng Konseho ng
Lunsod
Pulong ng Konseho ng
Lunsod
Pulong ng Konseho ng
Lunsod

Oktubre 24, 2017

Walang Pulong Konseho

Oktubre 31, 2017

Walang Pulong Konseho

FUSD
Council
Chambers
Council
Chambers
Council
Chambers

Mga Nalalapit na Pulong at Iskedyul ng Pagsasahimpapawid ng Channel 27

Live
Live
Live
Live

DRAFT PARA SA MAP C-2b
ORDINANSA BLG. XX-2017
ISANG ORDINANSA NG LUNGSOD NG FREMONT NA SUMUSUSOG
SA FREMONT MUNICIPAL CODE CHAPTER 2.05 TUNGKOL SA
HALALAN UPANG MAGTATAG NG ISANG PROSESO NG PANGDISTRITONG HALALAN AT SUMUSOG SA CHAPTER 2.05
UPANG GUMAWA NG IBA PANG MGA SUMUSUNOD AT
TEKNIKAL NA MGA PAGBABAGO

KUNG SAAN, sinusuportahan ng Lungsod ng Fremont ang buong partisipasyon ng lahat
ng mga residente sa pagboto ng mga miyembro ng Konseho ng Lungsod; at
KUNG SAAN, alinsunod sa isang inisyatiba ng botante noong 1977, ang Measure A, na
sinusugan ng mga botante noong 1996, ang Measure AA, ang Lungsod ng Fremont sa
kasalukuyan ay naghahalal ng apat ng mga Miyembro ng Konseho ng Siyudad nito gamit ang
isang malakihang sistema ng halalan, na may hiwalay na inihalal na alkalde, na miyembro din ng
Konseho ng Lungsod; at
KUNG SAAN, sa malakihang sistema ng halalan, ang mga kandidato ay maaaring
manirahan sa anumang bahagi ng Lungsod at ang bawat Miyembro ng Konseho ng Lungsod ay
inihalal ng mga botante ng buong Lungsod; at
KUNG SAAN, sa isang pang-distritong sistema ng halalan, ang isang kandidato para sa
Konseho ng Lungsod ay dapat naninirahan sa distrito kung saan niya nais kumatawan, at tanging
ang mga botante sa distritong iyon ang karapat-dapat na bumoto upang magpasya kung sino ang
kanilang magiging kinatawan; at
KUNG SAAN, noong February 15, 2017, ang Lungsod ay nakatanggap ng isang sulat
mula sa isang abogado, si Kevin Shenkman, na iginigiit na ang malakihang sistema ng halalan ng
Lungsod ay lumabag sa California Voting Rights Act, at nagbabanta ng paglilitis kung ang
tatanggihan ng Lungsod na lumipat sa pang-distritong halalan; at
KUNG SAAN, ang sulat ay hindi naglalaman ng anumang katibayan ng isang paglabag,
ngunit ang gastusin ng pagtatanggol laban sa isang paghabol sa ilalim ng California Voting
Rights Act ay lubhang mataas; at
KUNG SAAN, ang Seksyon 34886 ng California Government Code, na sinusugan
noong Enero 1, 2017, ay nagbibigay ng:
Sa kabila ng Seksyon 34871 o anumang ibang batas, ang pambatasang katawan ng isang
lungsod ay maaaring magpatibay ng isang ordinansa na kinakailangan na ang mga kasapi
ng lehislatibong katawan ay dapat ihalal ayon sa distrito o ayon sa distrito na may
ihahalal na alkalde, tulad ng inilarawan sa mga subdibisyon (a) at (c) ng Seksyon 34871,
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nang hindi na kinakailangang magsumite ng ordinansa sa na aaprubahan ng mga botante.
Isang ordinansang pinagtibay alinsunod sa seksyong ito ay dapat magkaroon ng isang
pahayag na ang mga pagbabago sa paraan ng pagboto ng mga miyembro ng pambatasan
katawan ay ginagawa upang isulong ang mga layunin ng California Voting Rights Act ng
2001 (Chapter 1.5 (nagsisimula sa Seksiyon 14025) ng Dibisyon 14 ng Kodigo sa mga
Halalan); at
KUNG SAAN, ang Seksyon 34871(c) ng California Government Code ay nagbibigay ng
isang halalan ng mga kasapi ng lehislatibong katawan ng isang lungsod ng mga distrito sa anim
na distrito, na may isang inihalal na alkalde; at
KUNG SAAN, sa regular na pulong nito noong Marso 21, 2017, pinagtibay ng Konseho
ng Lungsod ang resolution na layunin na magtatag ng isang pang-distritong proseso ng pagboto
alinsunod sa Seksyon 10010 ng Kodigo sa mga Halalan; at
KUNG SAAN, alinsunod sa Seksyon 34886 ng California Government Code, ipinahayag
na ang pagbabago sa paraan ng pagboto ng mga miyembro ng Konseho ng Lungsod ng Fremont
na ginagawa ng ordinansang ito ay upang ipatupad ng Lungsod na ito ang garantiya ng Seksiyon
7 ng Artikulo I at ng Seksyon 2 ng Artikulo II ng Konstitusyon ng California, gaya ng nakalagay
sa Seksiyon 14031 ng California Voting Rights Act, at
KUNG SAAN, sa ilalim ng mga probisyon ng Seksyon 10010 ng California Elections
Code, ang isang pampulitikang subdivision na magbabago mula sa isang malakihang paraan ng
halalan patungo sa isang pang-distritong paraan ng halalan ay dapat magsagawa ng hindi bababa
sa dalawang mga pampublikong pagdinig sa loob panahong hindi hihigit sa tatlumpung araw,
kung saan ang publiko ay iniimbitahan na magbigay ng input tungkol sa komposisyon ng mga
distrito bago magkaroon ng isang paunang mapa o mapa ng iminumungkahing mga hangganan
ng mga distrito; at
KUNG SAAN, bago iguhit ang anumang mga mapa ng iminumungkahing mga
hangganan ng mga distrito, ang Konseho ng Lungsod ay nagsagawa ng mga pampublikong
pagdinig noong Abril 4, 2017 at Abril 18, 2017, kung saan inimbitahan ang publiko at dininig
ang mga input nila tungkol sa iminumungkahing mga hangganan ng distrito; at
KUNG SAAN, sa pampublikong pagdinig noong Abril 18, 2017, inutusan ng Konseho
ng Lungsod ang kanyang mga demograpikong tagapayo na bumuo ng mga plano ng pagpipiliang
pagbabago ng distrito na naglalaman ng anim na mga Distrito ng Konseho; at
KUNG SAAN, noong Abril 27, 2017, ayon sa mga probisyon ng Seksyon 10010 ng
California Elections Code, inilathala ng Lungsod at ginawang magagamit para sa pagpapalabas,
ang lahat ng mga iminungkahing paunang mapa; at
KUNG SAAN, ang mga potensyal na pagkakasunod-sunod ng mga halalan ay inilathala
din; at
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KUNG SAAN, ayon sa kinakailangan ng Seksyon 10010 ng California Elections Code,
ang Lungsod ay nagsagawa ng karagdagang mga pagdinig sa loob ng panahong hindi hihigit sa
45 na araw, ang una noong Mayo 2, 2017, ang pangalawa noong Mayo 16, 2017, at ang ikatlo
sa Hunyo 6, 2017, kung saan ang publiko ay iniimbitahan na magbigay ng input tungkol sa
nilalaman ng mga paunang mapa at sa potensyal na pagkakasunod-sunod ng halalan; at
KUNG SAAN, ang layunin ng Ordinansang ito ay gumawa ng batas, alinsunod sa
Seksyon 34886 ng California Government Code, isang ordinansa na pang-distritong halalan ng
mga kasapi ng Konseho ng Lungsod ng Lungsod ng Fremont sa anim na tig isang-miyembrong
distrito, na magpapanatili ng isang hiwalay na Alkalde, gaya ng ipinapakita sa Exhibit 1 sa
Ordinansang ito at upang gumawa ng iba pang sumusunod at teknikal na pagbabago sa Chapter
2.05 ng Fremont Municipal Code.
NGAYON, SAMAKATUWID, itinatadhana ng Konseho ng Lungsod ng Lungsod ng
Fremont ang mga sumusunod:
SEKSYON 1.

FMC CHAPTER 2.05, SINUSUGAN

Ang Chapter 2.05 ng Fremont Municipal Code ay sinusugan upang mabasang gaya ng mga
sumusunod:
Chapter 2.05
KONSEHO NG LUNGSOD AT ALKALDE
Mga Seksyon:
2.05.010
2.05.020
2.05.030
2.05.040
2.05.050
2.05.060
2.05.070
2.05.080
2.05.090
2.05.100
2.05.110
2.05.120
2.05.130
2.05.140

Sek. 2.05.010

Oras ng mga regular na pulong ng konseho - mga pagliban ng Konseho.
Nakalaan
Lugar ng mga pulong ng konseho.
Lugar ng regular na naka-iskedyul na mga sesyon ng pag-aaral.
Espesyal na mga pulong ng konseho.
Kabayaran ng alkalde at mga miyembro ng konseho.
Reimbursement.
Petsa ng halalan ng pangkalahatang munisipal na halalan upang punan ang mga
tanggapan ng konseho ng lungsod.
Pagpuno sa mga bakante ng konseho.
Mga limitasyon ng termino.
Haba ng panunungkulan para sa alkalde at mga miyembro ng konseho.
Pang-distritong sistema ng halalan para sa anim na miyembro ng konseho ng
lungsod.
Pagtatatag ng mga distrito ng halalan ng konseho ng lungsod.
Iskedyul ng halalan para sa mga miyembro ng konsehong inihalal ayon sa
distrito.
Oras ng mga regular na pulong ng konseho - mga pagliban ng Konseho.

Ang regular na mga pulong ng konseho ng lungsod ay dapat idaos sa unang tatlong Martes ng
bawat buwan sa ganap na 7:00 pm; kung saan, na kapag ang anumang mga regular na panahon
ng pulong ay tumapat sa isang pista opisyal, walang regular na pulong ang gaganapin sa araw na
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iyon, ngunit idaraos sa susunod na araw ng negosyo tulad ng tinukoy ng konseho ng lungsod na
gaganapin bilang isang ipinagpaliban na regular na pulong bago ang susunod na regular na
pulong. Ang konseho ay nasa bakasyon sa una, ikalawa, ikatlo at ika-apat na Martes sa Agosto,
at sa ika-apat na Martes sa Disyembre.
Sek. 2.05.020 Reserved
Sek. 2.05.030

Lugar ng mga pulong ng konseho.

Ang lahat ng mga regular na pulong ng konseho ay dapat na ganapin sa kamara ng konseho ng
lungsod sa Fremont City Hall, 3300 Capitol Avenue, Fremont, California.
Sek. 2.05.040

Lugar ng regular na naka-iskedyul na mga sesyon ng pag-aaral.

Ang mga regular na naka-iskedyul na sesyon ng pag-aaral ay dapat na ganapin sa kamara ng
konseho sa Fremont City Hall, 3300 Capitol Avenue, Fremont, California.
Sek. 2.05.050

Espesyal na mga pulong ng konseho.

Sa anumang panahon, ang apat na mga miyembro ng konseho ng lungsod, o ang alkalde, o sa
kanyang pagliban mula sa lungsod o ang kanyang kapansanan, ang alkalde pro tempore, ay
maaaring tumawag sa isang espesyal na pulong sa pamamagitan ng paghahatid ng nakasulat na
abiso sa bawat miyembro ng konseho at sa bawat lokal na pahayagan na may pangkalahatang
sirkulasyon, istasyon ng radyo o telebisyon na humihiling ng abiso sa sulat at pagpaskil ng isang
abiso sa website ng lungsod. Ang naturang abiso ay dapat na inihatid nang personal o sa
pamamagitan ng iba pang paraan ng hindi bababa sa 24 oras bago ang panahon ng naturang
pulong gaya ng tinukoy sa abiso. Ang bawat miyembro ng konseho sa lahat ng panahon ay dapat
na may naka-file sa klerk ng lungsod na sa isang address na kung saan maaaring ipadala ang
katulad ng mga abiso alinsunod dito. Ang tawag at paunawa ay dapat tukuyin ang oras at lugar
ng espesyal na pulong at ang mga pag-uusapan. Walang ibang pag-uusapan ang ikokonsidera sa
gayong mga pulong ng konseho. Ang nakasulat na abiso ay maaaring ibigay sa
sinumang miyembro ng konseho na nasa o bago magsimula ang pulong ay mag-file sa klerk ng
lungsod ng isang nakasulat na pagpapaubaya sa abiso. Ang paubaya ay maaaring ibigay sa
pamamagitan ng telegrama. Ang isinulat na abiso ay maaari ring ibigay sa sinumang mga
miyembro na naroroon sa pulong sa panahong ito ay magsisimula. Ang lahat ng espesyal na
pulong ay gaganapin sa parehong lugar gaya ng itinatadhana sa chapter na ito para sa pagdaraos
ng regular na mga pulong ng konseho at sa naturang panahong tinalaga sa abiso at tawag.
Sek. 2.05.060

Kabayaran ng alkalde at mga miyembro ng konseho.

(a) Ang bawat miyembro ng konseho maliban sa alkalde ay tatanggap ng suweldong
$2,118.89 bawat buwan.
(b) Ang alkalde ay makakatanggap ng suweldong $ 3,764.52 bawat buwan.
(c) Ang mga pagtaas sa kabayaran ay dapat na masuri sa panahon ng bawat cycle na badyet
at ang mga pagtaas ay dapat ituring na katumbas ng Consumer Price Index - Lahat ng
mga Urban Consumer, sa San Francisco-Oakland-San Jose sa isang halagang hindi
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hihigit sa apat na porsiyento. Anumang pagtaas sa suweldo ng mga miyembro ng
konseho ay dapat magkabisa lamang sa pagsisimula ng isang bagong termino ng
tanggapan ng konseho kasunod ng pagpapatibay ng isang ordinansang nagpapahintulot sa
pagtaas. Anumang pagtaas sa mga karagdagang kabayaran ng alkalde (ang halagang
lumampas sa halaga ng suweldo ng mga miyembro ng konseho) ay dapat magkabisa
tulad ng isinasaad sa ordinansang nagpapatibay sa pagtaas.
Sek. 2.05.070

Reimbursement.

Ang sweldong inutos para sa mga miyembro ng konseho sa Seksyon 2.05.060 ay at ay magiging
eksklusibo sa anumang mga halagang pwedeng bayaran sa bawat miyembro ng konseho bilang
reimbursement para sa mga tunay at kinakailangang mga gastusin niya sa pagganap ng mga
opisyal na tungkulin para sa lungsod.
Sek. 2.05.080

Petsa ng halalan ng pangkalahatang munisipal na halalan upang punan
ang mga tanggapan ng konseho ng lungsod.

Alinsunod sa Cal. Gov't Code §36503, ang pangkalahatang halalang munisipal ng lungsod ng
Fremont ay gaganapin sa parehong araw ng pambuong-estadong pangkalahatang halalan, tulad
ng nakalahad sa Cal. Elec. Code §1301.
Paalala ng Editor: Ang Seksyon 2.05.080 ay orihinal na pinagtibay ng Ord. Blg. 1500 kasunod ng isang
pampayong boto ng mga botante ng lungsod ng Fremont noong Abril 1982, na pinapalitan ang petsa
ng pangkalahatang munisipal na halalan mula Abril sa mga even-ang-numero na mga taon patungo sa Nobyembre sa
mga odd-ang-numero na mga taon (ang unang halalan sa ilalim ng probisyon na ito ay ginanap noong Nobyembre
1983, at ang huli ay noong Nobyembre 1991). Ang Seksyon 2.05.080 ay sinusugan ng Ord. Blg. 1977, napapailalim
sa pag-apruba ng at na inaprubahan ng mga botante ng lungsod ng Fremont noong Nobyembre 1991, bumoto sa
isang may-bisang nonadvisory na sukatan, na binabago ang petsas ng pangkalahatang munisipal na halalan mula sa
Nobyembre sa odd-ang-numero na mga taon patungo sa parehong araw ng pangkalahatang halalan ng estado kung
saan, alinsunod sa Cal. Elec. Code §1301, ay gaganapin sa unang Martes pagkatapos ng unang Lunes sa Nobyembre
sa bawat even-ang-numero na mga taon (ang unang halalan sa ilalim ng probisyon na ito ay itinakda
noong Nobyembre 1994). Ord. Blg. 1977 ay naglahad ng maraming mga pagtuklas bilang suporta sa pagbabago ng
petsa ng pangkalahatang munisipal na halalan patungo sa parehong araw ng pambuong-estadong pangkalahatang
halalan, kabilang ang mas malaking bilang ng mga botante lumalahok sa pinagsama-samang mga halalang
pambansa, pang-estado, pang-rehiyon at lokal na kandidato ng ahensya at mga hakbang; ang benepisyo sa
gastusin ng pinagsama-samang mga halalan; at ang pangkalahatang mga benepisyo ng pinagsama-samang
pangkalahatang halalang munisipal sa halalan ng lupon ng namamahala ng ilang mga iba pang lokal na mga ahensya
na may katulad o halos parehong manghahalal (noong 1991, kasama rito ang distrito ng katubigan ng Alameda
County, pinag-isang distrito ng paaralan ng Fremont, distrito ng komunidad ng kolehiyo ng Fremont-Newark
(Ohlone), at ng distrito ng ospital ng Washington Township).

Sek. 2.05.090

Pagpuno sa mga bakante ng konseho.

(a) Kung magkakaroon ng bakante sa isang tanggapan ng mga miyembro ng konseho, ang
konseho ng lungsod ay dapat, sa loob ng 60 araw mula sa pagsisimula ng bakante,
alinman sa punan ang bakante sa pamamagitan ng paghirang o tumawag ng isang
espesyal na halalan upang punan ang bakante. Kung pinunan ng konseho ng bakante sa
pamamagitan ng paghirang, ang taong hinirang ay dapat na naninirahan sa distrito ng
konseho kung saan naganap ang pagkabakante at hahawakan ang posisyon tulad ng
nakalahad sa Seksyon 36512(b)(2) ng California Government Code.
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(b) Kung ang bakante sa isang tanggapan ng mga miyembro ng konseho ay dahil sa
pagbibitiw, ang nagbibitiw na miyembro ng konseho ng lungsod ay maaaring gumawa ng
isang boto sa paghirang kung ang pagbibitiw ay magkakabisa pagkatapos humirang ng
isang kapalit na napapailalim sa mga limitasyon na itinakda sa Seksyon 36512(e) ng
California Government Code.
(c) Kung magkaroon ng bakante sa tanggapan ng alkalde, dapat punan ng konseho ang
bakante sa pamamagitan ng paghirang alinsunod sa Seksyon 34902 ng California
Government Code. Kung ang konseho ay nabigong punan ito sa loob ng 60 araw, dapat
itong tumawag ng isang halalan upang punan ang bakante na gaganapin sa susunod na
itinatag na petsa ng halalan na gaganapin nang hindi bababa sa 114 araw pagkatapos
noon. Ang isang tao na hinirang o inihalal upang punan ang isang bakante ay dapat
manungkulan para sa natitirang termino ng dating nanunungkulan.
(d) Kung ang konseho ay magpatawag ng isang espesyal na halalan, ang espesyal na halalan
ay gaganapin sa susunod na regular na itinatag na petsa ng halalan na hindi bababa sa 114
araw mula sa pagtawag ng espesyal na halalan. Ang isang taong inihalal upang punan ang
bakante ay dapat na nakatira sa distrito ng konseho kung saan naganap ang bakante at
manunungkulan sa loob ng natitirang termino ng dating nanunungkulan.

Sek. 2.05.100

Mga limitasyon ng termino.

(a) Walang alkalde na nagsilbi ng kabuuang termino na walong magkakasunod na taon
bilang alkalde ang magiging kwalipikado para sa karagdagang serbisyo sa tanggapan na
iyon hanggang sa siya ay magkaroon ng pagtigil sa serbisyo sa tanggapan na iyon nang
hindi bababa sa apat na taon.
(b) Walang miyembro ng konseho na nagsilbi ng kabuuang termino na walong
magkakasunod na taon bilang miyembro ng konseho ang magiging kwalipikado para sa
karagdagang serbisyo sa tanggapan na iyon hanggang sa siya ay magkaroon ng putol sa
serbisyo sa tanggapan na iyon nang hindi bababa sa apat na taon.
(c) Ang mga diskwalipikasyong ipinataw ng seksiyong ito ay hindi dapat pigilan ang isang
tao na nadiskwalipika sa pagsilbi bilang alkalde upang magsilbi bilang miyembro ng
konseho o ng isang tao na nadiskwalipika sa pagsilbi bilang miyembro ng konseho upang
magsilbi bilang alkalde. Subalit, ang sinumang tao na nagsilbi ng terminong binubuo ng
16 na magkakasunod na taon sa mga tanggapan ng alkalde at miyembro ng konseho ay
madidiskwalipika sa karagdagang mga serbisyo sa alinmang tanggapan hanggang sa siya
ay may isang pagtigil sa serbisyo mula sa parehong mga tanggapan nang hindi bababa sa
apat na taon.
(d) Ang oras na ginugol sa tanggapan habang nagsisilbi ng mas mababa sa isang buong
termino ay hindi ibibilang sa pagkalkula ng pagkakasunod ng mga taon sa anumang
tanggapan.
pahina 6 ng 12

(e) Ang oras na ginugol sa tanggapan bago ang pagpapatibay ng seksiyong ito ay hindi dapat
ibilang sa pagkalkula ng pagkakasunod ng mga taon sa anumang opisina.
(f) Sa pagkalkula ng bilang ng mga taong nagsilbi, buo, apat na-taon na mga termino ay
dapat ibilang na apat na taon ng serbisyo kahit na ang panahong sakop ng naturang
termino ay maaaring hindi eksaktong apat na taon sa tagal.
Sek. 2.05.110

Haba ng panunungkulan para sa alkalde at mga miyembro ng konseho.

Ang termino ng panunungkulan ng alkalde at ng bawat miyembro ng konseho ay apat na taon.
Sek. 2.05.120

Pang-distritong sistema ng halalan para sa anim na miyembro ng
konseho ng lungsod.

(a) Alinsunod sa Seksyon 34886 at 34871(c) ng California Government Code, ang mga
miyembro ng konseho ay dapat ihalal sa pamamagitan ng distrito sa anim (6) na isahang
miyembro na mga distrito. Ang alkalde ay hiwalay na ihahalal sa pamamagitan ng boto
ng buong lungsod.
(1) Simula sa pangkalahatang munisipal na halalan sa Nobyembre 2018, ang mga
miyembro ng konseho ay dapat ihalal sa mga elektoral na distrito na itinatag ng
Seksyon 2.05.130 at gaya ng kasunod na pagpaparte-parte tulad ng nakasaad sa batas
ng Estado. Ang mga halalan ay dapat na maganap sa isang pang-distritong batayan
dahil ang terminong iyon ay tinukoy sa Seksyon 34871 ng California Government
Code; ibig sabihin ay isang miyembro ng Konseho ng Lungsod ay dapat ihalal mula sa
bawat distrito, ng mga botante ng distrito lamang, maliban para sa Alkalde, na dapat
ihalal sa buong lungsod. Alinsunod sa Seksyon 2.05.110, at maliban kung ibinigay sa
Seksyon 2.05.140(b), ang bawat miyembro ng konseho, kabilang ang Alkalde, ay
dapat magsilbi ng isang apat na-taong termino hanggang maging kwalipikado ang
kanyang kapalit.
(2) Maliban kung ibinigay sa subdibisyon (b)(3) dito, ang miyembro ng konseho na
inihalal upang kumatawan sa isang distrito ay dapat naninirahan sa distrito na iyon at
maging isang rehistradong botante sa distrito na iyon, at sinumang kandidato para sa
Konseho ng Lungsod ay dapat nanirahan sa, at maging isang rehistradong botante sa,
distrito kung saan siya ay naglalayong mahalal sa panahon ng pagbibigay ng mga
papel ng nominasyon, alinsunod sa Seksyon 34882 ng California Government Code at
Seksyon 10227 ng Elections Code. Ang pagwawakas ng paninirahan sa isang distrito
ng isang Miyembro ng Konseho ay dapat lumikha ng isang agarang bakante para sa
distrito ng konseho maliban kung ang isang kapalit na tirahan sa loob ng distrito ay
maitatag sa loob ng 30 araw matapos magwakas ang paninirahan.
(3) Sa kabila ng anumang iba pang probisyon ng seksiyong ito, ang mga miyembro ng
konseho na nanunungkulan sa panahong maging epektibo na ang Chapter na ito, ay
magpapatuloy sa panunungkulan hanggang matapos ang buong termino na kung saan
siya ay inihalal at hanggang sa maging kwalipikado ang kanyang kahalili. Sa kabila ng
Seksyon 2.05.090, ang mga bakante sa opisina ng konseho na inihalal sa malakihang
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halalan ay maaaring punan ng Lungsod sa malakihan. Sa katapusan ng termino ng
bawat miyembro ng konseho, ang kapalit ng miyembrong iyon ay ihahalal sa isang
pang-distritong batayan sa mga distrito na itinatag sa Seksiyon 2.05.130 at gaya ng
nakasaad sa Seksiyon 2.05.140. Ang bakante sa tanggapan ng isang miyembro ng
konseho na inihalal sa pamamagitan ng distrito ay dapat punuan ng isang taong
kwalipikadong hawakan ang tanggapan, na isang residente ng distrito.
Sek. 2.05.130

Pagtatatag ng mga distrito ng halalan ng konseho ng lungsod.

(a) Sumasailalim sa Seksyon 2.05.120(b)(3), ang mga miyembro ng konseho ay dapat ihalal
sa isang "pang-distrito" na batayan mula sa mga distrito ng konseho ng inilarawan bilang
mga sumusunod:
Distrito 1:
Ang lahat ng mga lupain, sa loob ng lungsod ng Fremont, na namamalagi pahilagang-kanluran
ng California State Highway 84, na kilala rin bilang Decoto Road.
Distrito 2:
Ang lahat ng bahaging iyon ng lungsod ng Fremont na namamalagi sa loob ng mga sumusunod
na mga hangganan, na inilarawan bilang mga sumusunod:
Simula sa interseksyon ng California State Highway 84, na kilala rin bilang Decoto Road, at
Interstate 880, ang nasabing punto ang pinaka-hilagang kanto sa hangganan ng lungsod ng
Newark; pagkatapos ay pahilagang-silangan sa kahabaan ng Decoto Road patungo sa
interseksyon sa Alameda Creek, ang nasabing sapa ang hangganan sa pagitan ng mga Lungsod
ng Fremont at Union; pagkatapos ay pahilagang-silangan sa kahabaan ng nasabing hangganan
patungo sa interseksyon sa Union Pacific Railroad; pagkatapos ay patimog-silangan sa kahabaan
ng nasabing linya sa Alameda Creek; pagkatapos ay patimog-kanluran sa kahabaan ng
nasabing sapa patungo sa projection ng Appletree Court; pagkatapos ay patimog sa kahabaan ng
Appletree Court patungo sa interseksyon sa Riverwalk Drive; pagkatapos ay patimog-kanluran
sa kahabaan ng Riverwalk Drive patungo sa interseksyon sa Paseo Padre Parkway; pagkatapos
ay patimog sa kahabaan ng Paseo Padre Parkway patungo sa interseksyon sa Highway 84, na
kilala rin bilang Peralta Boulevard; pagkatapos ay patimog-kanluran sa kahabaan ng Peralta
Boulevard patungo sa interseksyon sa Parish Avenue; pagkatapos ay patimog-kanluran sa
kahabaan ng Parish Avenue patungo sa interseksyon sa Fremont Boulevard; pagkatapos ay
patimog-silangan sa kahabaan ng Fremont Boulevard patungo sa interseksyon sa Eggers Drive;
pagkatapos ay patimog-kanluran sa kahabaan ng Eggers Drive patungo sa interseksyon sa Logan
Drive; pagkatapos ay patimog-silangan sa kahabaan ng Logan Drive patungo sa interseksyon sa
Richmond Avenue; pagkatapos ay patimog-kanluran sa kahabaan ng Richmond Avenue patungo
sa interseksyon saBlacow Road; pagkatapos ay patimog-silangan sa kahabaan ng Blacow Road
patungo sa interseksyon sa Mowry Avenue; pagkatapos ay patimog-kanluran sa kahabaan ng
Mowry Avenue patungo sa interseksyon sa Interstate 880; pagkatapos ay pahilagang-kanluran sa
kahabaan ng Interstate 880 patungo sa punto ng simula.
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Distrito 3:
Ang lahat ng bahaging iyon ng lungsod ng Fremont na namamalagi sa loob ng mga sumusunod
na mga hangganan, na inilarawan bilang mga sumusunod:
Simula sa pinaka-silangang kanto sa hangganan ng lungsod ng Newark, ang nasabing punto na
nasa interseksyon ng Stevenson Boulevard at Interstate 880; pagkatapos ay pahilagang-silangan
sa kahabaan ng Stevenson Boulevard patungo sa interseksyon sa Paseo Padre Parkway;
pagkatapos ay pahilagang-kanluran sa kahabaan ng Paseo Padre Parkway patungo sa
interseksyon sa Walnut Avenue; pagkatapos ay pahilagang-silangan sa kahabaan ng Walnut
Avenue patungo sa interseksyon sa Civic Center Drive; pagkatapos ay pahilagang-kanluran sa
kahabaan ng Civic Center Drive patungo sa interseksyon sa Mowry Avenue; pagkatapos
ay pahilagang-silangan sa kahabaan ng Mowry Avenue patungo sa interseksyon sa State
Highway 238, na kilala rin bilang Mission Boulevard; pagkatapos ay pahilagang-kanluran sa
kahabaan ng Mission Boulevard patungo sa interseksyon sa Union Pacific Railroad; pagkatapos
ay patimog-silangan sa kahabaan ng linya ng Union Pacific Railroad patungo sa interseksyon sa
Alameda Creek; pagkatapos ay patimog-kanluran sa kahabaan ng nasabing sapa sa projection ng
Appletree Court; pagkatapos ay patimog sa kahabaan ng Appletree Court patungo sa
interseksyon sa Riverwalk Drive; pagkatapos ay patimog-kanluran sa kahabaan ng Riverwalk
Drive patungo sa interseksyon sa Paseo Padre Parkway; pagkatapos ay patimog sa kahabaan ng
Paseo Padre Parkway patungo sa interseksyon sa Highway 84, na kilala rin bilang Peralta
Boulevard; pagkatapos ay patimog-kanluran patungo sa interseksyon sa Parish Avenue;
pagkatapos ay patimog-kanluran sa kahabaan ng Parish Avenue patungo sa interseksyon sa
Fremont Boulevard; pagkatapos ay patimog-silangan sa kahabaan ng Fremont Boulevard
patungo sa interseksyon saEggers Drive; pagkatapos ay patimog-kanluran sa kahabaan ng Eggers
Drive patungo sa interseksyon sa Logan Drive; pagkatapos ay patimog-silangan sa kahabaan ng
Logan Drive patungo sa interseksyon sa Richmond Avenue; pagkatapos ay patimog-kanluran sa
kahabaan ng Richmond Avenue patungo sa interseksyon sa Blacow Road; pagkatapos ay
patimog-silangan sa kahabaan ng Blacow Road patungo sa interseksyon sa Mowry Avenue;
pagkatapos ay patimog-kanluran sa kahabaan ng Mowry Avenue patungo sa interseksyon sa
Interstate 880; pagkatapos ay patimog-silangan sa kahabaan ng Interstate 880 patungo sa punto
sa simula.
Distrito 4:
Ang lahat ng bahaging iyon ng lungsod ng Fremont na matatagpuan sa hilaga at silangan ng mga
sumusunod na linyang inilarawan:
Simula sa interseksyon ng Interstate 680 na may pahilagang-silangang hangganan ng lungsod ng
Fremont; pagkatapos ay sa patimog-kanluran sa interseksyon sa Washington Boulevard;
paagkatapos ay pakanluran sa kahabaan ng Washington Boulevard hanggang sa interseksyon sa
Driscoll Road, pagkatapos ay pahilagang-silangan sa kahabaan ng Driscoll Road hanggang sa
Paseo Padre Parkway; pagkatapos ay pahilagang-kanluran sa kahabaan ng Paseo Padre Parkway
hanggang sa Walnut Avenue; pagkatapos ay pahilagang-silangan sa kahabaan Walnut Avenue
hanggang sa Civic Center Drive; pagkatapos ay pahilagang-kanluran sa kahabaan Civic Center
Drive hanggang sa Mowry Avenue; pagkatapos ay pahilagang-silangan sa kahabaan Mowry
Avenue hanggang sa State Highway 238, na kilala rin bilang Mission Boulevard; pagkatapos ay
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pahilagang-kanluran sa kahabaan ng Mission Boulevard hanggang sa Union Pacific Railroad;
pagkatapos ay patimog-kanluran at pahilagang-kanluran sa kahabaan ng sinabing linya ng riles
ng tren hanggang sa interseksyon sa Hangganan ng lungsod ng Fremont.
Maliban doon ang mga Distrito 2 at 5, tulad ng inilarawan sa dokumentong ito.
Distrito 5:
Ang lahat ng bahaging iyon ng lungsod ng Fremont na namamalagi sa timog ng mga sumusunod
na linyang inilarawan:
Simula sa pinakasilangang kanto sa hangganan ng lungsod ng Newark, ang nasabing punto ay
ang interseksyon ng Stevenson Boulevard at Interstate 880; pagkatapos ay sa patimog-silangan
sa kahabaan ng Interstate 880 hanggang sa interseksyon sa Auto Mall Parkway; pagkatapos ay
pahilagang-silangan sa kahabaan ng Auto Mall Parkway sa interseksyon sa interstate 680;
pagkatapos ay pahilagang-silangan sa kahabaan ng Interstate 680 hanggang sa interseksyon sa
hangganan ng lungsod ng Fremont.
Distrito 6:
Ang lahat ng bahaging iyon ng lungsod ng Fremont na namamalagi sa loob ng mga sumusunod
na mga hangganan, na inilarawan bilang mga sumusunod:
Simula sa interseksyon ng Washington Boulevard at Interstate 680; pagkatapos ay patimog sa
kahabaan ng Interstate 680 hanggang sa Auto Mall Parkway; pagkatapos ay patimog-kanluran sa
kahabaan ng Auto Mall Parkway hanggang sa interseksyon sa Interstate 880 pagkatapos ay
pahilagang kanluran sa kahabaan ng interstate 880 patungo sa interseksyon sa Stevenson
Boulevard; pagkatapos ay pahilagang-silangan sa kahabaan ng Stevenson Boulevard hanggang
sa interseksyon sa Paseo Padre Parkway; pagkatapos ay patimog-silangan sa kahabaan ng Paseo
Padre Parkway hanggang sa interseksyon sa Driscoll Road; pagkatapos ay patimog-kanluran sa
kahabaan ng Driscoll Road hanggang sa interseksyon sa Washington Boulevard; pagkatapos ay
pasilangan sa kahabaan ng Washington Boulevard patungo sa punto ng simula.
(b) Ang mga distrito ng konseho na tinukoy sa subdibisyon (a) ay magpapatuloy hanggang sa
sila ay susugan o pawalang bisa alinsunod sa batas.
Sek. 2.05.140

Iskedyul ng halalan para sa mga miyembro ng konsehong inihalal ayon
sa distrito.

(a) Ang mga Miyembro ng Konseho ay ihahalal sa mga Distroto ng Konseho 1, 2, 3, at 4
simula sa Pangkalahatang Halalang Munisipal sa Nobyembre 2018, at bawat apat na taon
pagkatapos nito, maliban kung itinatadhana sa Seksyon 2.05.140(b) at napapailalim sa
mga limitasyon sa terminong inilarawan sa Seksyon 2.05.100.
(b) Sa kabila ng subseksiyon (a), sa itaas, at napapailalim sa subsection (d), sa ibaba, ang
mga miyembro ng konsehong inihalal mula sa Distrito ng Konseho 1 sa 2018, ay
maglilingkod ng isang dalawang taong termino.
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(c) Ang mga miyembro ng konseho mula sa Distrito ng Konseho 5 at 6 ay ihahalal simula sa
Pangkalahatang Halalang Munisipal sa Nobyembre 2020, at bawat apat na taon
pagkatapos nito, na napapailalim sa mga limitasyon sa termino na inilarawan sa Seksyon
2.05.100.
(d) Ang miyembro ng konsehong inihalal mula sa Distrito ng Konseho 1 sa 2018, ay
sasailalim muli sa halalan sa Nobyembre 2020, at bawat apat na taon pagkatapos nito, na
napapailalim sa mga limitasyon ng termino na inilarawan sa Seksyon 2.05.100.
SEKSYON 2.

MAPA NG DISTRITO

Ang isang mapa na nagpapakita ng mga distritong inilarawan sa Ordinansang ito ay kalakip dito
bilang Exhibit 1 at inkorporada ng reference na ito. Sa lawak na mayroong salungatan sa pagitan
ng mga paglalarawan na nakapaloob sa Ordinansa nakasulat sa Chapter na ito at sa mapang
isinasama dito, ang mapa ang mangingibabaw. Kung kinakailangan upang mapadali ang
pagpapatupad ng Ordinansang ito, ang Tagapamahala ng Lungsod o ang kanyang itinalaga ay
awtorisadong gumawa ng mga teknikal na mga pagsasaayos sa mga hangganan ng distrito na
hindi nagagawang makaapekto ng malaki sa mga populasyon sa mga distrito, ang pagiging
karapat-dapat ng mga kandidato, o ang tirahan ng mga inihalal na opisyal sa loob ng anumang
distrito. Ang Tagapamahala ng Lungsod ay dapat sumangguni sa Abugado ng Lungsod hinggil
sa anumang mga teknikal na pagsasaayos na itinuturing na kailangan at dapat payuhan ang
Konseho ng Lungsod ng anumang naturang mga pagsasaayos na kinakailangan sa pagpapatupad
ng mga distrito.
SEKSYON 3.

CEQA

Napag-alaman ng Konseho ng Lungsod na ang mga panukalang pagbabago sa Fremont
Municipal Code ay labas sa mga kinakailangan ng California Environmental Quality Act
(CEQA) alinsunod sa Titulo 14 ng California Code of Regulations, Seksyon 15061(b)(3) na ito
ay hindi isang proyekto na may potensyal para magdulot ng isang makabuluhang epekto sa
kapaligiran.
SEKSYON 4.

EPEKTIBONG PETSA

Ang ordinansang ito ay magkakabisa 30 araw matapos pagtibayin.
SEKSYON 5.

KAKAYAHANG IHIWALAY

Kung ang anumang seksyon, subseksyon, pangungusap, sugnay o parirala ng ordinansang ito ay
para sa anumang kadahilanan na itinakda ng isang hukuman na may sapat na hurisdiksyon na
hindi balido, ang naturang desisyon ay hindi dapat makaapekto sa bisa ng mga natitirang bahagi
ng ordinansang ito. Ang ganitong mga seksyon, subseksyon, pangungusap, sugnay o parirala, sa
halip, ay sasapawan at papalitan ng kaukulang probisyon, kung may umiiral, ng Titulo 24 ng
California Code of Regulations. Ipinapahayag ng Konseho ng Lungsod ng Lungsod ng Fremont
na ipapasa sana ang ordinansang ito at ang bawat seksyon o subseksyon, pangungusap, sugnay at
parirala niyaon, na hindi sinasa-alang-alang ang katotohanan na ang isa o higit pang mga
seksyon, subsection, pangungusap, sugnay o parirala ipinahayag ai maideklarang hindi wasto.
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SEKSYON 6.

PUBLIKASYON

Ang ordinansang ito ay dapat na ilathala nang isang beses sa isang pahayagang may
pangkalahatang sirkulasyon, na inilimbag at inilathala sa Alameda County at ipapakalat sa
Lungsod ng Fremont, sa loob ng labinlimang (15) araw pagkatapos ng pagpapatibay nito.
***
Ang nabanggit na ordinansa ay ipinakilala sa Konseho ng Lungsod ng Lungsod ng Fremont sa
regular na pulong ng Konseho ng Lungsod na ginagawa sa ika-__ na araw ng ____________,
2017 at sa katapusan ay pinagtibay sa isang regular na pulong ng Konseho ng Lungsod na
ginanap sa ika- ___ na araw ng ____________, 2017 sa pamamagitan ng mga sumusunod boto:
PABOR:
HINDI PABOR:
WALA:
HINDI BUMOTO:
:

_____________________________
Alkalde

PATUNAY:

PINAGTIBAY AYON SA ANYO:

__________________________________
Klerk ng Lungsod

_____________________________
Katulong na Abugado ng Lungsod
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Konseho ng Lungsod ng Fremont
3300 Capitol Avenue
Fremont, CA 94538
ISINUMITE

Pulong: 06/13/17 07:00 PM
Div/Dept: Tanggapan ng Tagapamahala ng Lungsod
Kategorya: Pagpapatibay at Mga Susog ng Kodigo
Mga Isponsor:
DOC ID: 3128

Ulat ng Kawani (ID # 3128)

IKALAWANG PAGBASA AT PAGPAPATIBAY NG ISANG ORDINANSA NG
LUNGSOD NG FREMONT NA SUMUSUSOG SA CHAPTER 2.05 NG FREMONT
MUNICIPAL CODE TUNGKOL SA HALALAN UPANG MAGTATAG NG PROSESO
NG ISANG PANG-DISTRITONG HALALAN AT GUMAGAWA NG IBA PANG
SUMUSUNOD AT TEKNIKAL NA MGA PAGBABAGO
Makipag-ugnayan sa Mga Sumusunod:
Pangalan:
Titulo:
Div/Dept:
Telepono:
E-Mail:

Jessica von Borck
Katulong na Tagapamahala ng Lungsod
Tanggapan ng Tagapamahala ng Lungsod
510-248-4008
jvborck@fremont.gov

Susan Gauthier
Klerk ng Lungsod
Tanggapan ng Klerk ng Lungsod
510-284-4076
sgauthier@fremont.gov

Ehekutibong Buod: Noong Marso 21, 2017, pinagtibay ng Lungsod ang isang resolusyon
na may intensyong lumipat mula sa malakihan patungo sa pang-distritong halalan.
Alinsunod sa Seksyon 10010 ng Kodigo sa mga Halalan, ang Lungsod ay kailangang
magsagawa ng limang (5) mga pampublikong pagdinig sa loob ng panahong tinukoy sa
batas. Sa pampublikong pagdinig noong Mayo 2, 2017, ang Konseho ay nagpasya na
magsagawa ng karagdagang pagdinig. Ang unang limang (5) pampublikong pagdinig ay
kumpleto na at pinayagan ang Konseho at ang komunidad na timbangin ang komposisyon
ng mga distrito at potensyal na pagkakasunod-sunod ng halalan. Ang pagdinig noong Hunyo
6, 2017 ay ang ika-limang kinakailangang pampublikong pagdinig kung saan pinili ng
Konseho ang Map C2-b bilang ang ninanais na mapa at ipinakilala ang isang ordinansa
upang magtatag ng pang-distritong halalan at upang gumawa ng iba pang mga teknikal at
sumusunod na mga pagbabago sa Chapter 2.05 ng Fremont Municipal Code. Sa ika-anim at
huling pampublikong pagdinig, ang ordinansa ay nasa harapan na ngayon ng Konseho para
pagtibayin.
MGA KALAKIP:
•

Paunang Ordinansa - Pang-Distritong Halalan at Mga Susog

REKOMENDASYON: Pagtibayin ang ordinansa

Binago: 6/7/2017 11:39 AM ni Debra Margolis
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