Grupo ng Paggamit ng Lupa at Kapaligiran
Taong 2021-22 Halaga ng Alokasyon
Ang Grupo ng Paggamit ng Lupa at Kapaligiran ng Lalawigan ng

Halaga ng Alokasyon

Tauhan





(Milyon)

San Diego ay nagsisilbi sa pamayanan sa pamamagitan ng
pagprotekta sa kalusugan at kaligtasan ng publiko, pagpapanatili




Taong Piskal 20-21
Pagkakaiba-iba




 na dagdag

Pagbabago*

 na dagdag

ng kapaligiran, at pagpapabuti ng kalidad ng buhay para sa mga
residente at bisita nito.

*Hindi kasama ang Air Pollution Control District (APCD). Mula Marso 1, 2021, ang APCD ay naging isang hiwalay na ahensya at
inalis ang mga tauhan nito kasama na ang halagang nakalaan mula sa LUEG na walang epekto sa paghahatid ng serbisyo.



Pagpapatawad sa Bayad sa Pahintulot
ng Mga Organisasyong Hindi
Pinagkakakitaan at mga Beterano
Trabahong Berde para sa
Grupo ng Kabataan

$29.6M Patakbuhin ang 33 mga sangay
na silid-aklatan, 2 mga bookmobile at 5 mga
naka-automate na kiosk ng mga aklat

$28.3M upang pamahalaan ang 152 mga
parke, 56,000 ektarya ng lupaing parke at 380

Pagtutuon sa Krisis sa Klima



Pag-amyenda ng Pangkalahatang Plano para
sa Hustisya sa Kapaligiran upang makilala
ang mga karagdagang komunidad na hindi
sapat na nabibigyan ng serbisyo

Bawasan ang emisyon ng mga greenhouse gas
na nagmumula sa mga aktibidad sa lugar na
sakop sa hindi pinagsamang bahagi ng
lalawigan, mga pasilidad ng lalawigan at mga
pang-operasyong aktibidad sa buong lalawigan

Patuloy na pagsasanay at talakayan sa
Pagkakapantay-pantay, Pagkakaiba-iba at
Pagsasama-sama

$13M Pagkuha ng bukas na espasyo,
pangangalaga ng lupaing pang-agrikultura
(PACE) at pangangasiwa ng lupa

Libreng Pagsasanay sa Ingles bilang
Pangalawang Wika

Pagsulong patungo sa pagtanggal ng karbon sa
kapaligiran sa pamamagitan ng pagtayo ng mga
pang-solar na panel at mga istasyon para sa mga
de-kuryenteng sasakyan sa mga pasilidad ng parke

Libreng programa sa pre-K na edukasyon
Paggamit ng Mga Pagsusuri sa Pangangailangan ng
Komunidad para sa mga desisyon na batay sa
serbisyo na hinihimok ng data

$2.5M Mga pagpapatawad sa bayad (at higit
pa) para sa Pagtatayo ng Berdeng Gusali at
Permiso sa Solar

Pagpapalawak ng mga serbisyo sa
pagsasalin ng wika

milya ng mga daanan

Panonood ng mga Pelikula sa
Parke sa Panahon ng Tag-Init





Pagsasanay sa Pagkamamamayan
Tulungan ang mga komunidad ng hindi
pinagsamang lalawigan upang matiyak ang ligtas,
napapanatiling mga pamayanan at mapanatili ang
ating likas na yaman

Mga Plano ng Komunidad at mga
Pagpapabuti sa Ordinansa ng
Nagbabagong Enerhiya

Mga materyales sa silid-aklatan na nakasulat
sa mga iba’t-ibang wikang pandaigdigan na
sinasalita sa San Diego

“Gramping” Programa para sa mga lolo't
lola na nag-aalaga ng kanilang mga apo

Programa sa pautang/bigayan para sa
paghanda sa pagbabago ng panahon ng mga
nakatayong mga bahay na sakop sa hindi
pinagsamang lalawigan

Pagpapabuti ng kakayahang magkaroon ng
access sa pamamagitan ng Mga
Pangtransisyong Plano ng Mga Amerikanong
May Kapansanan (ADA)

Programa sa Ligtas na
Destinasyon sa Gabi
200 mga kaganapan, 15
mga lokasyon higit sa
8,000 kabataan, $630K

$4.2M Ilipat ang basura mula sa

Pagtulong sa Mga Indibidwal na
Nakakaranas ng Kawalang-Tirahan

Magtanim ng

3,500 mga puno

Paglilinis ng pansamantalang kampo
ng mga taong walang tirahan
Pag-alis ng basura at kalat
Pag-abot tulong at edukasyon
Permanenteng empleyadong
manggagawa sa panlipunan

tulungan ang mga nasa hustong
gulang na 19 pataas upang makuha ang
kanilang diploma sa pamamagitan ng
Silid-Aklatan ng Mataas na Paaralan

Pagprotekta sa Mga
Likas na Yaman



12M upang maprotektahan ang $1.8B

Mga Pangunahing Proyekto para
sa mga Parke at Silid-Aklatan

Pagpapanatili ng
Pampublikong
Imprastraktura



Ilog Parke ng
San Luis Rey

$50M upang mapanatili

mga landfill upang palawakin ang
napapanatiling pamamahala ng mga
bagay na mapagkukunan ng tulong



$4.6M upang mapalawak ang digital na
silid-aklatan sa 3 milyong mga pag-download,
19 pakikipagsosyo sa distrito ng paaralan at



Pagpapanatili

Pagtatalaga sa
Pagkakapantay-pantay,
Pagkakaiba-iba at
Pagsasama-sama

Pagpapabuti ng
Kalidad ng Buhay

$46.2M Pigilan ang pag-abot ng
polusyon sa karagatan sa pamamagitan
ng mga kanal ng bagyo at pagprotekta
sa kalidad ng tubig sa lupa

Silid-Aklatan
ng Julian

Parke ng Lalawigan
ng Felicita
Preserba
ng Sage Hill

na industriya ng agrikultura sa
pamamagitan ng mga inspeksyon sa peste

Pamamahagi ng
Rain Barrel

Preserba ng
Boulder Oaks

Lokal na Parke
ng Alpine
Botanikong Hardin
Daanan
Silid-Aklatan ng
ng San Diego
ng Sycuan
El Cajon
Sloane
$117.3M
Parke ng Calavo
Silid-Aklatan Canyon
upang mapanatili ang
Gusali ng
ng Casa de Oro
mga imprastrakturang daanan ng
Heritage Park
lalawigan, tulad ng mga signal ng trapiko at
Mga Daanan sa
mga bakod, upang mapahusay ang kaligtasan ng
Sweetwater Loop
Libangan ng Parke
kalsada at mapabuti ang mga pasilidad sa transportasyon
ng Waterfront
Rehiyonal na Parke
ng Otay Valley
$25.5M upang mapatakbo nang ligtas
ang mga kalsada sa hindi
pinagsamang lalawigan

Pagpapabuti ng
Lawa ng Lindo

ang aming mga paliparan sa lalawigan

$76.9M para sa pagpapanatili at

pagpapatakbo ng mga sistema ng alkantarilya
ng lalawigan at mga distrito ng tubig

$2.8M para sa karagdagang daanan
pang-biskleta, mga bangketa, baterya
ng mga signal ng trapiko at pagiging
handa sa emerhensiya

Pagprotekta at
Pagtataguyod ng
Pampublikong Kalusugan



$14.2M Siyasatin ang
15,000 mga pasilidad

sa pagkain upang
mapangalagaan ang
kalusugan ng publiko

$1M Mga pagsusuri sa kalidad ng tubig
sa 46 na mga lugar sa tabing-dagat
$4.7M Mga Pag-iinspeksyon ng mga istrukturang

$14.3M Pinahihintulutan ang 14,000 at
sinisiyasat ang mahigit sa 7,500 na mga

pasilidad upang matiyak na mapangasiwaan
nang maayos ang mapanganib na mga
materyales, mag-abot ng tulong at tumugon sa
400 na mga emerhensiya na hinaharap ng
Hazardous Incident Response Team (HIRT)

pang-pumigasyon - pinoprotektahan ang mga
empleyado, ang publiko, at ang kapaligiran sa
pamamagitan ng pagtiyak na ang pumigasyon ay
isinasagawa sa isang ligtas at ligal na pamamaraan

$13.3M Subaybayan at
gamutin ang higit sa 1,500
mga lugar na karaniwang
nagpapalaganap ng mga lamok

A

Paglilinis ng
Smuggler's Gulch sa
Tijuana River Valley

Pagtutugon sa
Abot-Kayang Pabahay


Pagpapatawad ng bayad sa mga
karagdagang istraktura na tirahan
Mga pag-inspeksyon sa mga
pabahay at parke ng mobilehome,
pag-abot tulong at edukasyon

$5.3M Higit sa 30,000
inspeksyon ng mga timbangan,
mga kaha ng pera at pangpunan
ng gasolina upang matiyak ang
kawastuhan ng mga ito
Pagpapanatili ng Kumpiyansa ng
mga Mamimili sa mga Produkto
at mga Serbisyo



$2.2M Kolektahin ang
higit sa 175 toneladang

mapanganib na basura sa
sambahayan at magsagawa
ng 472 na inspeksyon sa
solidong basura

$8.8M 10,500 mga
planong pagsusuri upang
matiyak na ang disenyo at
pagtayo ng mga gusali ay ligtas
at higit sa 40,000 mga
inspeksyon sa kaligtasan

Mga Sertipikadong Merkado ng mga Magsasaka
at mga Prodyuser

Pangkat ng Paggamit ng Lupa at Kapaligiran

Agrikultura, Timbang at Sukat Kalusugan at Kalidad ng Kapaligiran Mga Parke at Libangan
Mga Serbisyo sa Pagpaplano at Pag-unlad Pampublikong Gawain Silid-Aklatan ng Lalawigan ng San Diego
Extension ng Kooperatiba ng Unibersidad ng California

