
Pagprotekta sa Likas na Yaman:

KAGAWARAN NG MGA 
GAWAING PUBLIKO

Pinangangalagaan, pinahuhusay at isinusulong ng Kagawaran ng mga Gawaing
Publiko and kalidad ng buhay at kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng 

responsableng pagpapaunlad at pagpapanatili ng maaasahan at napapanatiling
imprastraktura at mga serbisyo sa mga unincorporated na rehiyon.

TAONG PISKAL 2021-2022 CAO PINAGTIBAY NA ALOKASYON

540 FTEs
+30 FTEs

5.6%

Taong Piskal 20-21
Pagkakaiba-iba

Pagbabago

$324.2M
+$31.5M

9.7%

$4M upang mailipat
ang basura mula sa
mga landfill

$4M para sa mga
bagong daanan ng 
bisikleta at sidewalk

Pangangasiwa sa Krisis sa Klima: $8M$32M

Tauhan: 570 Halaga ng Alokasyon (Milyon): $355.7M

$1M para sa paglilinis
ng mga encampment 
na walang tahanan sa
80+ na mga lugar

Pagtulong sa mga Indibidwal na
Nakakaranas ng Kawalang-Tirahan: $1M

Pinagtibay na Badyet

Pagsalin
sa wika

sa Google

Panatilihin and 
magkakaibang

tauhan

Pagtatalaga sa Ekwidad, 
Pagkakaiba-iba at Inklusyon

Pagsusuri sa pangangailangan ng komunidad
para sa mga desisyon na batay sa serbisyo na
galing sa inipong data o impormasyon

$0.1M

Mga materyales sa pag-aaksaya ng basura na
isinalin sa 5 wika; kalidad ng tubig at mga abiso
sa konstrukyon sa wikang Espanol.

$120M para sa ligtas na mga
kalsada, mga bagong signal ng 
trapiko, at tugon sa bagyo sa loob
ng 2,000 milya
$51M upang mapanatili ang mga
ibabaw ng kalsada sa mga
unincorporated na rehiyon ng County
$77M para sa pagpapanatili at 
pagpapatakbo ng mga sistema ng
alkantrilya ng County at mga distrito
ng tubig para sa 36,000 na
pinaglilingkurang madla
$26M upang ligtas na mapatakbo
ang 8 mga paliparan sa County
$15M para sa pro-aktibong
pagpaplano para sa pagpapalit
ng sasakyan
$19M para sa pagtatala ng mapa
at mga espesyal na distrito
$6M para sa inspeksyon ng mga
pribadong proyekto sa
pag-unlad

Pagpapanatili ng 
Pam-publikong Imprastraktura $314M

$26Mupang maiwasan ang pagdaloy ng 
polusyon papunta sa mga ilog at karagatan
sa pamamagitan ng pamamahala
ng daloy ng tubig-dagat
$6M para sa pagsunod sa
saradong kapaligiran sa mga landfill

Mga Espesyal
na Distrito $80.0M

22%
Programa ng

Kalsada
$167.3M 

47%Kagamitang ISF
$15.4M 

4%
Basurang

Tubig at Tubig
$12.6M 

4%
Paliparan
$25.5M 

7%
Pangkalahatang Pondo

$44.5M 
12%

Dibersyon ng Basura
$10.5M 

3%
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