Teksto ng Panukala P
RESOLUSYON BILANG 20-051
ISANG RESOLUSYON NG KONSEHO NG LUNGSOD NG POWAY,
CALIFORNIA, NA NAGBABAGO SA PANGKALAHATANG PLANO
NG LUNGSOD PARA SA ESPESIPIKONG PLANO (SPP) NG THE
FARM IN POWAY 18-001 (GENERAL PLAN AMENDMENT (GPA)
19-001); ASSESSOR’S PARCEL NUMBERS 273-110-07-00, 273110-08-00 AT 273-110-18-00
YAMAN DIN LAMANG, ang Espesipikong Plano ng The Farm in Poway ay naglalaman
ng mga kahulugan, isang plano sa paggamit ng lupa, pamantayan sa pagpapaunlad at mga
gabay sa disenyo na nagtatakda ng balangkas ng patakaran upang gabayan ang pagpapaunlad;
YAMAN DIN LAMANG, ang Espesipikong Plano ng The Farm in Poway ay nagre-require
na baguhin din ng Lungsod ang Pangkalahatang Plano ng Lungsod at Ordinansa sa Zoning,
kabilang ang Mapa ng Pangkalahatang Plano sa Paggamit ng Lupa at Mapa ng Zoning;
YAMAN DIN LAMANG, ang Espesipikong Plano ng The Farm in Poway ay maglalaman
ng mga pagtatalaga sa zoning at paggamit ng lupa, mga pamantayan sa pagpapaunlad at mga
gabay sa disenyo para sa pagpapaunlad sa hinaharap sa loob ng area ng Espisipikong Plano;
YAMAN DIN LAMANG, ang iminungkahing mga pagbabago ay nakakasiguro ng
pagkakapareho sa pagitan ng Espesipikong Plano ng The Farm in Poway at Pangkalahatang
Plano ng Lungsod;
YAMAN DIN LAMANG, noong ika-16 ng Hunyo, 2020, isinaalang-alang din ng Konseho
ng Lungsod ng Poway ang pag-apruba ng Espesipikong Plano ng The Farm in Poway (SPP) 18001 at mga nau-ugnay na entitlement Zone Change (ZC) 19-001, Zoning Ordinance Amendment
(ZOA) 20-001, Tentative Tract Map (TTM) 19-002, Development Review (DR) 19-001, at
Conditional Use Permit Application (CUP) 19-005 pati na rin ang sertipikasyon ng isang Final
Environmental Impact Report (FEIR) (EA 19-001), isang kahilingan na magpatibay ng isang
espesipikong plano, mag-subdivide ng 117 acre ng lupa, at magtayo ng 160 na mga tahanan na
may libangan, pang-agrikultura, at komersyal na mga pasilidad at baguhin ang Pangkalahatang
Plano tulad ng nakasaad dito at ang mga pagtatalaga ng paggamit ng lupa tulad ng nakasaad sa
Espesipikong Plano na na-dekomisyon sa StoneRidge Country Club;
YAMAN DIN LAMANG, ang section 65350, et seq., ng California Government Code ay
naglalarawan ng mga pamamaraan para sa pagbabago sa mga Pangkalahatang Plano;
YAMAN DIN LAMANG, noong ika-16 ng Hunyo, 2020, ang Konseho ng Lungsod ay
nagdaos ng isang nararapat na advertised na public hearing upang makatanggap ng pahayag
mula sa publiko, kapwa para sa at laban, na nau-ugnay sa bagay na ito; at
YAMAN DIN LAMANG, binasa at isinaalang-alang ng Konseho ng Lungsod ang agenda
report para sa ipinanukalang proyekto, kabilang ang mga kalakip, at isinaalang-alang ang lahat
ng iba pang ebidensya na ipinakita sa public hearing.
NGAYON, SAMAKATUWID, PINAGPATIBAY sa pamamagitan ng Konseho ng Lungsod
ng Poway ang mga sumusunod:
SECTION 1: Ang mga inilahad sa itaas ay totoo at tama.
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SECTION 2: Isang Final Environmental Impact Report (FEIR) (EA 19-001) ay inihanda para sa
Espesipikong Plano ng The Farm in Poway (SPP) 18-001 at mga nau-ugnay na entitlement Zone Change
(ZC) 19-001, Zoning Ordinance Amendment (ZOA) 20-001 , General Plan Amendment (GPA) 19-001,
Tentative Tract Map (TTM) 19-002, Development Review (DR) 19-001, at Conditional Use Permit
Application (CUP) 19-005. Pinatunayan ng Konseho ng Lungsod ang FEIR sa isang nararapat na

napansing public hearing noong ika-16 ng Hunyo, 2020. Ang pagbabago sa Pangkalahatang
Planong ito ay ginawa sa pagpapasulong ng, at naaayon sa, SPP 18-001 at isang nire-require na
karapatan upang pahintulutan ang pagpapaunlad ng proyekto ng The Farm in Poway, na
espesipikong nasuri sa FEIR. Ang pag-apruba ng GPA 19-001 ay bahagi ng pag-apruba ng
Konseho ng Lungsod sa buong proyekto ng The Farm in Poway noong ika-16 ng Hunyo, 2020.

SECTION 3: Napag-alaman ng Konseho ng Lungsod na ang pagbabago sa
Pangkalahatang Planong ito ay naa-ayon sa SPP 18-001, ZOA 20-001, at ang kaukulang ZC 19001, at magpapanatili ng paggamit ng lupa sa mga nakapalibot na ari-arian.
SECTION 4: Ang Konseho ng Lungsod sa pamamagitan nito ay nag-aapruba sa GPA
19-001, na nagbabago sa pagtatalaga ng paggamit ng lupa sa project site ng Pangkalahatang
Plano mula sa OS-R patungo PC-9, at babaguhin ang ilang mga section ng Pangkalahatang
Plano ng Lungsod tulad ng tinukoy sa ibaba, napapailalim sa pagpapatibay ng mga botante ng
Lungsod ng Poway sa Pangkalahatang Eleksyon sa Nobyembre 2020. Ang mga pagtanggal ay
ipinakitang may mga strikethroughs at ang mga karagdagan ay ipinakitang may underline.
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SECTION 5: Ang Table III-2 sa Pahina 9 ng General Plan Community Development
Element ay dapat baguhin tulad ng mga sumusunod:
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SECTION 6: Pahina 13 ng General Plan Community Development Element ay ay dapat
tulad ng mga sumusunod:
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SECTION 7: Pahina 7 ng General Plan Public Facilities Element ay dapat babaguhin
tulad ng mga sumusunod:
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SECTION 8: Pahina 8 ng General Plan Public Facilities Element ay dapat babaguhin tulad ng
mga sumusunod:
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SECTION 9: Ang aplikante ay dapat magtanggol, mag-indemnify, at panatilihing hindi
nakakapinsala sa Lungsod, ang mga ahente nito, mga opisyal, at empleyado mula sa anuman at lahat ng
mga pag-aangkin, pagkilos, paglilitis, pinsala, paghatol, o gastos, kabilang ang mga makatwirang bayad sa
abogado, pinagsama-samang "Mga Pag-aangkin" laban sa Lungsod o mga ahente nito, opisyal, o
empleyado, na may kaugnayan sa pagpapalabas ng anumang aspeto ng pag-apruba ng proyekto na
itinakda para sa resolusyong ito, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, anumang pagkilos na atake,
magtabi, magpa-walang bisa, hamon, o i-annul ang pag-apruba ng pagpapaunlad na ito (kabilang ang
ngunit hindi limitado sa SPP 18-001, ZC 19-001, ZOA20-001, GPA 19-001, TTM 19-002, DR 19-001, at
CUP 19-005) at anumang dokumento sa kapaligiran o desisyon na ginawa alinsunod sa CEQA (EA 19001), at anumang bahagi ng mga materyales sa balota, tanong sa balota, walang pinapanigang pagsusuri,
mga argumento at mga sagot sa argumentong panig sa proyekto, at anumang iba pang hamon na
nauugnay sa anumang paraan sa panukala sa balota sa ika-3 ng Nobyembre, 2020 tungkol sa proyektong
The Farm in Poway na inaprubahan ng resolusyong ito. Ang Lungsod ay maaaring pumiling

magsagawa ng sarili nitong pagtatanggol, makilahok sa sarili nitong pagtatanggol, o kumuha ng
independent na legal na tagapayo bilang pagtatanggol sa anumang pag-aangkin na may
kaugnayan sa indemnification na ito. Sa kaganapan ng naturang eleksyon, ang aplikante ay
dapat magbayad ng lahat ng mga gastos na nauugnay dito, kabilang ang walang limitasyon na
mga makatwirang bayarin sa abogado at mga gastos. Sa kaganapan na may hindi
pagkakasundo sa pagitan ng Lungsod at aplikante hinggil sa mga isyu sa paglilitis, ang Lungsod
ay dapat magkaroon ng awtoridad na kontrolin ang paglilitis at gumawa ng mga desisyon na may
kinalaman sa paglilitis, kabilang, ngunit hindi limitado sa, pag-areglo o iba pang disposisyon ng
bagay na ito. Gayunpaman, ang aplikante ay hindi nire-require na magbayad o magsagawa ng
anumang pag-areglo maliban kung ang nasabing pag-areglo ay na-aprubahan ng aplikante. Sa
kabila ng naunang nabanggit, walang indemnity ang nire-require para sa mga pag-aangkin na
nagreresulta mula sa eksklusibong gross negligence o sinasadyang maling gawi ng Lungsod.
SECTION 10: Severability.
Kung ang anumang section, subsection, subdivision,
paragraph, sentence, clause o phrase ng resolusyong ito o aplikasyon nito sa sinumang tao o
kalagayan, ay para sa anumang kadahilanan na ginawang invalid o hindi maipapatupad ng isang
korte ng karampatang hurisdiksyon, ang invalidity o hindi pagpapatupad ay hindi makakaapekto
sa bisa o pagpapatupad ng natitirang mga section, subsection, subdivision, paragraph, sentence,
clause o phrase ng ordinansang ito, o aplikasyon nito sa sinumang ibang tao o kalagayan. Ang
Konseho ng Lungsod ay nagpapahayag na ipagpapatibay nito ang bawat section subsection,
subdivision, paragraph, sentence, clause o phrase dito, hindi alintana ang katotohanan ng
anumang isa o higit pang mga section, subsection, subdivision, paragraph, sentence, clause o
phrase na ipinahayag dito na wala invalid o hindi maipapatupad.
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IPINASA, PINAGPATIBAY AT INAPRUBAHAN sa isang Regular na Pagpupulong ng
Konseho ng Lungsod ng Poway, California noong ika-16 na araw ng Hunyo, 2020 sa
pamamagitan ng sumusunod na boto, upang matukoy:
MGA OO:

MULLIN, LEONARD, GROSCH, FRANK, VAUS

MGA HINDI:

WALA

HINDI DUMALO:

WALA

DISKWALIPIKADO:

WALA
/p/: Steve Vaus_________________
Steve Vaus, Mayor

PINATUNAYAN:

/p/: Faviola Medina____________
Faviola Medina, CMC, Klerk ng Lungsod

Teksto
Teksto ng
ng Panukala
Panukala PP
ORDINANSA BILANG 843
ISANG ORDINANSA NG KONSEHO NG LUNGSOD NG POWAY,
CALIFORNIA, NA NAGBABAGO SA ZONING NG LUNGSOD AT
MAPA NG PANGKALAHATANG PLANO SA PAGGAMIT NG
LUPA, NA NAGBABAGO NG ZONING AT MGA PAGTATALAGA
NG PANGKALAHATANG PLANO SA PAGGAMIT NG LUPA MULA
SA OPEN SPACE-RECREATION (OS-R) PATUNGO SA THE
FARM IN POWAY PLANNED COMMUNITY (PC-9) NA MAY
KAUGNAY NA MGA PAGBABAGO SA POWAY MUNICIPAL
CODE PARA SA ESPESIPIKONG PLANO NG THE FARM IN
POWAY (SPP) 18-001 (ZONE CHANGE 19-001 AT ZONING
ORDINANCE AMENDMENT 20-001); ASSESSOR'S PARCEL
NUMBERS 273-110-07-00, 273-110-08-00 AT 273-110-18-00
YAMAN DIN LAMANG, ang Espesipikong Plano ng The Farm in Poway ay naglalaman
ng mga kahulugan, isang plano sa paggamit ng lupa, pamantayan sa pagpapaunlad at mga
gabay sa disenyo na nagtatakda ng balangkas ng patakaran upang gabayan ang pagpapaunlad;
YAMAN DIN LAMANG, ang Espesipikong Plano ng The Farm in Poway ay nagre-require
na baguhin din ng Lungsod ang Pangkalahatang Plano ng Lungsod at Ordinansa sa Zoning,
kabilang ang Mapa ng Pangkalahatang Plano sa Paggamit ng Lupa at Mapa ng Zoning;
YAMAN DIN LAMANG, ang Espesipikong Plano ng The Farm in Poway ay maglalaman
ng mga pagtatalaga ng zoning at paggamit ng lupa, mga pamantayan sa pagpapaunlad at mga
gabay sa disenyo para sa pagpapaunlad sa hinaharap sa lugar ng Espesipikong Plano;
YAMAN DIN LAMANG, ang Chapter 17.06 ng Title 17 (Zoning Development Code) ng
Poway Municipal Code (PMC) ay nagbibigay ng mga nire-require para sa pagtatatag at
pagbabago sa mga distrito ng zoning;
YAMAN DIN LAMANG, ang Chapter 17.46 ng PMC ay nagbibigay ng mga nire-require
para sa mga pagbabago sa Zoning Development Code;
YAMAN DIN LAMANG, noong ika-16 ng Hunyo, 2020, isinaalang-alang din ng Konseho
ng Lungsod ng Poway ang pag-apruba ng Espesipikong Plano ng The Farm in Poway (SPP) 18001 at mga nau-ugnay na entitlement General Plan Amendment (GPA) 19-001, Tentative Tract
Map (TTM) 19-002, Development Review (DR) 19-001, at Conditional Use Permit Application
(CUP) 19-005 pati na rin ang sertipikasyon ng isang Final Environmental Impact Report (FEIR)
(EA 19-001), isang kahilingan na magpatibay ng isang espesipikong plano, mag-subdivide ng
117 acre ng lupa, at magtayo ng 160 na mga tahanan na may mga libangan, pang-agrikultura, at
komersyal na mga pasilidad at baguhin ang mga pagtatalaga sa paggamit ng lupa tulad ng isinaad
sa Espesipikong Plano na na-dekomisyon sa StoneRidge Country Club;
YAMAN DIN LAMANG, napag-alaman ng Konseho ng Lungsod na ang klasipikasyon sa
zoning ng mga ari-arian ay dapat ding mabago upang mapanatili ang pagtutugma sa
Pangkalahatang Plano ayon sa nire-require ng Section 65860 ng California Government Code at
ng California Environmental Quality Act;
YAMAN DIN LAMANG, ang pagkilos na ito ay magtatatag ng isang bagong pagtatalaga
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sa The Farm in Poway Planned Community sa loob ng Chapter 17.20 Planned Communities ng
Poway Municipal Code;
YAMAN DIN LAMANG, noong ika-16 ng Hunyo, 2020, ang Konseho ng Lungsod ay
nagdaos ng isang nararapat na advertised public hearing upang makatanggap ng pahayag mula
sa publiko, kapwa para sa at laban, na nauugnay sa bagay na ito; at
YAMAN DIN LAMANG, binasa at isinaalang-alang ng Konseho ng Lungsod ang agenda
report para sa ipinanukalang proyekto, kabilang ang mga kalakip, at isinaalang-alang ang lahat
ng iba pang ebidensya na ipinakita sa public hearing.
NGAYON, SAMAKATUWID, PINAGPATIBAY ng Konseho ng Lungsod ng Poway ang
mga sumusunod:
SECTION 1: Ang mga inilahad sa itaas ay totoo at tama.
SECTION 2: Ang Final Environmental Impact Report (FEIR) (EA 19-001) ay inihanda para sa
Espesipikong Plano ng The Farm in Poway (SPP) 18-001 at mga nauugnay na entitlement Zone Change
(ZC) 19-001, Zoning Ordinance Amendment (ZOA) 20-001 , General Plan Amendment (GPA) 19-001,
Tentative Tract Map (TTM) 19-002, Development Review (DR) 19-001, at Conditional Use Permit
Application (CUP) 19-005. Pinatunayan ng Konseho ng Lungsod ang FEIR sa isang nararapat na
napansing public hearing noong ika-16 ng Hunyo, 2020. Ang pagbabagong ito sa zone at ordinansa
ng zoning ay ginawa sa pagpapasulong ng, at naaayon sa, SPP 18-001 at isang nire-require na entitlement
upang pahintulutan ang pagpapaunlad ng proyekto ng The Farm in Poway, na espesipikong nasuri sa
FEIR. Ang pag-apruba ng ZC-19-001 at ZOA 20-001 ay bahagi ng pag-apruba ng Konseho ng
Lungsod sa buong proyekto ng The Farm in Poway noong ika-16 ng Hunyo, 2020.

SECTION 3: Inaprubahan ng Konseho ng Lungsod ang Ordinansang ito, na nagaapruba sa ZC 19-001 at ZOA 20-001, na nagbabago ng mga pagtatalaga sa zoning at paggamit
ng lupa at nagbabago sa ilang mga section ng Municipal Code ng Lungsod tulad ng tinukoy sa
ibaba, napapailalim sa pagpapatibay ng mga botante ng Lungsod ng Poway sa Pangkalahatang
Eleksyon sa Nobyembre 2020. Ang Mapa ng Zoning at Pangkalahatang Plano sa Paggamit ng
Lupa ng Lungsod ng Poway ay babaguhin upang mabago ang mga pagtatalaga sa Zoning at
Pangkalahatang Plano sa Paggamit ng Lupa para sa mga ari-arian sa loob ng na-dekomisyon na
StoneRidge Country Club na nakalista sa Exhibit A mula sa Open Space-Recreation (OS-R)
patungo sa The Farm in Poway Planned Community (PC-9) tulad ng ipinakita sa Exhibit B. Ang
mga pagtanggal ay ipinakitang may mga strikethroughs at ang mga karagdagan ay ipinakitang
may underline.
SECTION 4: Section 17.20.030 (A) ng PMC ay dapat babaguhin tulad ng mga sumusunod:
17.20.030 Pamantayan sa pagpapaunlad ng mga ari-arian – Pangkalahatang mga nire-require.
A. Maliban kung pinahihintulutan dito, ang Ang isang nakaplanong zone ng komunidad ay
dapat magsama ng isang minimum na lugar na 300 karatig na mga acre, sa ilalim ng
iisang pagmamay-ari o kung hindi man napapailalim sa pinag-isang pagpaplano, ng mga
tao, korporasyon, o iba pang mga entidad. Ang ari-arian na pag-aari ng mga public utility,
mga lokal na distrito o lokal na gobyerno ay hindi mabibilang patungo sa minimum na 300
acre, ngunit maaaring magamit bilang isang konektor ng iisang pagmamay-ari.
SECTION 5: Ang Section 17.20.150 ng PMC ay dapat idagdag tulad ng sumusunod:
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17.20.150 The Farm in Poway Planned Community.
Ang The Farm in Poway Planned Community ay kabilang ang lugar na kinilala sa Espesipikong
Plano ng The Farm in Poway na inilaan upang maipakita ang pangmatagalang vision at mga
layunin para sa pagpapaunlad ng paggamit ng lupa at pagpapabuti ng publiko sa loob at katabing
kapitbahayan ng StoneRidge. Ang The Farm in Poway Planned Community ay kabilang ang
"lugar ng Espesipikong Plano" na nakilala sa Espesipikong Plano ng The Farm in Poway. Ang
Espesipikong Plano ay inilaan upang lumikha ng master planned na residensyal na "Sustainable
Community" na permanenteng nagpapanatili at nagpapaganda ng mga visual at pang-libangang
mga katangian ng umiiral na residensyal na kapitbahayan sa StoneRidge. Ang lugar ng proyekto
ay sumasaklaw sa humigit-kumulang na 117.18 acre at may kasamang magkakaibang uri ng
residensyal na pabahay sa iba't ibang laki na lote, suportado ng isang saklaw ng mga pasilidad
ng komunidad na napapalibutan ng mga paggamit sa malawak na napakagandang landscape,
pang-libangan at pang-agrikultura.*
* Note ng Editor: Ang PMC 17.20.150 ay idinagdag ng Ordinansa at naaprubahan ng mga
botante sa isang pangkalahatang eleksyon sa munisipalidad noong ika-3 ng Nobyembre, 2020.
Ang idinagdag na wika ay hindi dapat mabago o mapawalang-bisa nang walang pag-apruba ng
isang simpleng mayorya ng pagboto ng Lungsod sa isang espesyal o pangkalahatang eleksyon.
SECTION 6: Ang aplikante ay dapat magtanggol, mag-indemnify, at panatilihing hindi
nakakapinsala sa Lungsod, ang mga ahente nito, mga opisyal, at empleyado mula sa anuman at
lahat ng mga pag-aangkin, pagkilos, paglilitis, pinsala, paghatol, o gastos, kabilang ang mga
makatwirang bayad sa abogado, pinagsama-samang "Mga Pag-aangkin" laban sa Lungsod o
mga ahente nito, opisyal, o empleyado, na may kaugnayan sa pagpapalabas ng anumang aspeto
ng pag-apruba ng proyekto na itinakda para sa resolusyong ito, kabilang ang, ngunit hindi limitado
sa, anumang pagkilos na atake, magtabi, magpawalang- bisa, hamon, o i-annul ang pag-apruba
ng pagpapaunlad na ito (kabilang ang ngunit hindi limitado sa SPP 18-001, ZC 19-001, ZOA 20001, GPA 19-001, TTM 19-002, DR 19-001, at CUP 19-005) at anumang dokumento sa
kapaligiran o desisyon na ginawa alinsunod sa CEQA (EA 19-001) at anumang bahagi ng mga
materyales sa balota, tanong sa balota, walang pinapanigang pagsusuri, mga argumento at sagot
sa argumentong panig sa proyekto, at anumang iba pang hamon na nauugnay sa anumang
paraan sa panukala sa balota sa ika-3 ng Nobyembre, 2020 tungkol sa proyekto ng The Farm in
Poway na naaprubahan ng Ordinansang ito. Ang Lungsod ay maaaring pumiling magsagawa ng
sarili nitong pagtatanggol, makilahok sa sarili nitong pagtatanggol, o kumuha ng independent na
legal na tagapayo bilang pagtatanggol sa anumang pag-aangkin na may kaugnayan sa
indemnification na ito. Sa kaganapan ng naturang eleksyon, ang aplikante ay dapat magbayad
ng lahat ng mga gastos na nauugnay dito, kabilang ang walang limitasyon na mga makatwirang
bayarin sa abogado at mga gastos. Sa kaganapan na may hindi pagkakasundo sa pagitan ng
Lungsod at aplikante hinggil sa mga isyu sa paglilitis, ang Lungsod ay dapat magkaroon ng
awtoridad na kontrolin ang paglilitis at gumawa ng mga desisyon na may kinalaman sa paglilitis,
kabilang, ngunit hindi limitado sa, pag-areglo o iba pang disposisyon ng bagay na ito.
Gayunpaman, ang aplikante ay hindi nirerequire na magbayad o magsagawa ng anumang pagareglo maliban kung ang nasabing pag-areglo ay naaprubahan ng aplikante. Sa kabila ng
naunang nabanggit, walang indemnity ang nire-require para sa mga pag-aangkin na nagreresulta
mula sa eksklusibong gross negligence o sinasadyang maling gawi ng Lungsod.
SECTION 7: Severability.
Kung ang anumang section, subsection, subdivision,
paragraph, sentence, clause o phrase ng ordinansang ito o aplikasyon nito sa sinumang tao o
kalagayan, ay para sa anumang kadahilanan na ginawang invalid o hindi maipapatupad ng isang
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korte ng karampatang hurisdiksyon, ang invalidity o hindi pagpapatupad ay hindi makakaapekto
sa bisa o pagpapatupad ng natitirang mga section, subsection, subdivision, paragraph, sentence,
clause o phrase ng ordinansang to, o aplikasyon nito sa sinumang ibang tao o kalagayan. Ang
Konseho ng Lungsod ay nagpapahayag na ipagpapatibay nito ang bawat section subsection,
subdivision, paragraph, sentence, clause o phrase dito, hindi alintana ang katotohanan ng
anumang isa o higit pang mga section, subsection, subdivision, paragraph, sentence, clause o
phrase na ipinahayag dito na invalid o hindi maipapatupad.
SECTION 8: Ang Ordinansang ito ay dapat na mai-code.
EPEKTIBONG PETSA: Ang Ordinansang ito ay dapat magkakabisa at mapapatupad
tatlumpung (30) araw matapos itong pagtibayin.
SERTIPIKASYON/PAGLALATHALA: Dapat i-certify ng Klerk ng Lungsod ang
pagpapatibay ng Ordinansa at gawing ito o isang buod nito, na mailathala kasama ang mga
pangalan ng mga miyembro ng Konseho ng Lungsod na bumoto para sa at laban sa pareho sa
Poway News Chieftain, isang pahayagan ng pangkalahatang sirkulasyon sa Lungsod ng Poway
sa loob ng labinlimang (15) araw pagkatapos ng pagpapatibay nito at dapat mag-post ng isang
sertipikadong kopya ng Ordinansang ito sa Opisina ng Klerk ng Lungsod alinsunod sa
Government Code Section 36933.
IPINAKILALA AT UNANG BINASA sa isang Regular na Pagpupulong ng Konseho ng
Lungsod Poway, California, na ginanap noong ika-16 na araw ng Hunyo 2020, at pagkatapos nito
IPINASA, PINAGTIBAY AT INAPRUBAHAN sa isang Regular na Pagpupulong ng
Konseho ng Lungsod ng Poway, California noong ika-7 araw ng Hulyo, 2020 sa pamamagitan ng
sumusunod na boto, upang matukoy:
MGA OO:

MULLIN, LEONARD, GROSCH, FRANK, VAUS

MGA HINDI:

WALA

HINDI DUMALO:

WALA

DISKWALIPIKADO:

WALA
/p/: Steve Vaus_________________
Steve Vaus, Mayor

PINATUNAYAN:

/p/: Faviola Medina____________
Faviola Medina, CMC, Klerk ng Lungsod
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