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Budget

M G A K A K A IBA N G H A MON N A
N A TA G U M P A Y A N N G KA K A IBA N G
A KSYO N
Noong 2020, ang pandemya, ang mga kawalan ng katarungan ng sistematikong rasismo, at isang
hindi matiyak na ekonomiya ay lahat naging pangunahing priyoridad para sa Lungsod. Direktang
nakikipag-ugnayan ang Lungsod sa mga residente at negosyo upang talakayin ang kanilang
mga pangangailangan at alalahanin, at makinig sa mga account ng hindi pagkakapantay-pantay
sa buong komunidad ng mga Itim, Latino, Cambodian, at iba pang mga komunidad na may kulay.
Nang maging available ang Federal CARES Act na pondo, nakagawa ang Lungsod ng aksyon upang
pondohan ang mga programa na sumasalamin sa mga priyoridad at pangangailangan na ipinahayag
sa panahon ng pampublikong feedback o puna. Nakalista sa ibaba, ang isang maikling snapshot ng
ilan sa mga programang naisabatas gamit ang CARES na pondo:
$2.9 MILYON NA DAGDAG
PARA DAGDAG NA
ACCESS SA PAGKAIN

11,359

Grocery Boxes
Delivered

MGA NAKATATANDANG ADULTO NA
SINUPURTAHAN SA
PANGANGALAGA SA KALUSUGAN,
PAGKAIN, TRANSPORTASYON
Naabot

585

na mga Kit sa
Pangangalaga (Care
Kits) ang Naipamahagi

Prepared Meals
Delivered

$500,000 ANG NAGASTOS SA
PAGPAPABUTI SA MGA
KONDISYON SA PABAHAY

155

mga Yunits ng
110 na
Project Homekey
115
na mga Taong
Nakasilong sa Panahon
ng COVID-19 na
Pandemya

17,344 NA MGA BATA
AT PAMILYA ANG SINUPURTAHAN

10,000
na mga Lata ng
Gatas (Formula)

815,000
34,560
na Oras ng Maagang
Pag-aalaga at
Edukasyon (Early Care
and Education)

na mga Tao ang
Naabot

1,093
na mga
Hotspot ang
Naipamahagi

MAHIGIT $1.2 MILYON ANG
IBINIGAY SA MGA NON-PROFIT NA
NAGSISILBI SA MGA BIPOC NA
KOMUNIDAD (NON-PROFITS
SERVING BIPOC COMMUNITIES)

na mga Residente
ang Nakatanggap
ng Pagpapaayos ng
Bahay
MAHIGIT $1 MILYON SA MGA GAWAD SA
MALILIIT NA NEGOSYO SA PAGPAPABUTI
NG NEGOSYO SA MGA DISTRITO (SMALL
BUSINESS GRANTS IN BUSINESS
IMPROVEMENTS DISTRICTS)

202

na mga Negosyo
ang Nabigyan

Nagbigay ng PPE, Mga
Serbisyo ng Sanitasyon
at Paglilinis sa mga
Maliliit na Negosyo

MAHIGIT $1 MILYON SA MGA
OUTDOOR DINING NG MALILIIT
NA NEGOSYO ANG NABIGYAN

na mga
Diaper

21,101

mga
21,153 Kabuuang
Sambahayan ang

74,260

MAHIGIT $2 MILYON NA DAGDAG
UPANG MAGBIGAY NG
MASISILUNGAN (SHELTER) SA MGA
NAKAKARANAS NG KAWALAN NG
TIRAHAN (HOMELESSNESS)

MAHIGIT $1 MILYON SA SUPORTA
SA PAGSALI NG DIGITAL (DIGITAL
INCLUSION)

144

na mga Gawad
(Grants) ang
Nagbayad
Hanggang sa

$10,000

$1 MILYON UPANG SUPORTAHAN
ANG PATAS NA PAGTRATO SA
KALUSUGAN NG MGA ITIM (BLACK
HEALTH EQUITY)
Na mga Gawad (Grants)
para Suporta sa mga
Non-proﬁt at Maliliit na
Negosyo na Nagseserbisyo
para sa Karamihan ng mga
Itim (Support Majority
Access sa
Pangangalaga ng
Kalusugan ng Kaisipan
(Access to Mental
Health Care)
Edukasyon sa
Kalusugan at
Outreach

MENSAHE MULA SA
CITY MANAGER
Ikinalulugod kong ipakita sa inyo ang Iminungkahing Fiscal Year 2022 (FY 22) na Budget. Ito ay isang
budget na binuo noong panahon ng pandaigdigang krisis ng pandemya, na lubos na nagpabago
sa pananalapi ng Lungsod sa nakaraang taon. Habang tayo ay natutulungan upang muling
makabangon at makabawi mula sa mga epekto ng pandemya, pinapanatili ng Panukalang FY 22
Budget ang magagandang serbisyo at amenity na sumusuporta sa ating komunidad at nagbibigay
ng pangunahing pagsisikap sa pagbangon para sa ating mga residente at negosyo.
Sa nakaraang taon, sa kabila ng mga kakaibang hamon dahil sa pauna at patuloy na mga epekto
ng COVID-19 na pandemya, at mga kaugnay na kakulangan sa budyet, ang Lungsod ay gumawa
ng napakalaking hakbang sa pagbibigay ng patuloy na suporta sa mga lokal na residente at
negosyo, pati na rin ang ang iba pang maraming nagawa. Inilunsad natin ang COVID-19 Relief
Payment Plan Program (Programang Planong Tulong sa Pagbabayad), ang Long Beach Emergency
Rental Assistance Program (Programa ng Long Beach sa Emerhensiyang Tulong sa Renta ), pati na
rin ang $ 40.3 milyon na komprehensibo, plano sa paggastos batay sa equity, na pinopondohan
ng Coronavirus Aid, Relief at Economic Security Act, na nagbibigay ng $ 14.4 milyon patungo sa
suporta sa pamayanan at $ 6.75 milyon patungo sa pagbangon ng negosyo at mga pagsisikap sa
katatagan. Nagpalawak tayo ng mga serbisyo para sa mga taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan
sa pamamagitan ng Project Room Key na nagbigay ng pabahay sa pamamagitan ng isang 133-silid
na pasilidad, at ang Project Homekey na nagbigay ng 102-silid na pansamantalang pabahay at mga
karagdagang serbisyo. Patuloy tayong nagpapatupad ng ating maraming paraan na Racial Equity
at Reconciliation Initiative, na may isa sa mga madiskarteng layunin na patungo sa pag-unlad at
pagpapatibay ng Youth Strategic Plan (Estratehikong Plano sa Kabataan).
Ang Lungsod ay bumuo, simula ng 2021, ng Long Beach Recovery Act (LBRA) na nauna sa karamihan
sa iba pang mga lungsod sa bansa. Pinopondohan nito ang maraming mga pangunahing hakbangin
sa ekonomiya, kalusugan ng publiko at mga inisyatibo sa pananalapi para sa mga residente ng
Long Beach, may-ari ng negosyo at manggagawa na kritikal na naapektuhan ng pandemya. Ang
LBRA, na gumagamit ng mga pederal na pondo, ay sasaklawin din ang tinatayang $30 milyong
kakulangan sa Pangkalahatang Pondo sa FY 22 batay sa isang beses na batayan. Pinapayagan
nitong mapanatili ng Lungsod ang ating kasalukuyang mga serbisyo sa napakaimportanteng taon
ng pagbangon na maaaring malagay sa panganib. Nagbibigay din ito ng panahon upang makabuo
ng isang permanenteng istratehiya at solusyon para sa malamang malaking kakulangan sa susunod
na taon sa FY 23. Ang Panukalang FY 22 Budget ay binibigyang diin ang binagong plano para sa mga
pondong ito batay sa na-update na paglalaan ng pederal na pondo (na mas mababa kaysa sa dating
inaasahan) at kinukumpirma ang pangako ng Lungsod na mamuhunan sa pagbangon at katatagan
ng ating Lungsod at pamayanan.
Sa pagpresenta ng aking pangalawang iminungkahing budget bilang City Manager, patuloy akong
nakatuon sa pakikipagtulungan kasama ang ating mga residente, negosyo, mga organisasyong
nakabase sa pamayanan, mga kapitbahayan, at ang ating Mayor at Konseho ng Lungsod habang
sumusulong tayo sa kakaibang daan ng pagbangon mula sa pandemya. Tiwala akong magiging mas
matatag tayo kaysa dati at patuloy na magtatayo ng isang lungsod kung saan ang bawat residente
ng Long Beach ay may ligtas na lugar na tinitirahan at may pagkakataong umunlad.

Thomas B. Modica
City Manager

(Batas sa Pagbangon ng Long Beach)

Mula nang idineklara ng Konseho ng Lungsod ang isang
emerhensiya sa lokal na kalusugan upang matugunan ang
pandemya ng COVID-19, ang pangunahing priyoridad ng
Lungsod ay pababain ang mga panganib sa kalusugan at
kabutihan ng mga residente, at bawasan ang mga negatibong
epekto sa lokal na pamayanan ng negosyo. Pinasimulan ng
mga tauhan ng lungsod ang limang mga pag-aaral sa equity ng
ekonomiya at nagsagawa ng higit sa 30 sesyon sa pakikinig na
may higit sa 350 na mga pinuno ng komunidad upang matuto
nang higit pa at maghanap pa ng mas mabuting paraan kung
paano tugunan kung saan nadarama ang mga epekto. Noong

Marso 16, 2021, na pinatnubayan ng puna ng pamayanan, inaprubahan ng Konseho ng Lungsod ang Long Beach
Recovery Act (Batas sa Pagbangon ng Long Beach) upang tugunan ang mga epekto sa kalusugan at pang-ekonomiya
sa publiko at pagkakaiba-iba ng pandemya ng COVID-19 sa pamamagitan ng paggamit ng pondong pederal, Estado, at
pondo ng lalawigan upang magbigay ng iba`t ibang mga programang tulong sa komunidad. Ang Long Beach Recovery
Act sa lahat ng aspeto, ay gumagamit ng isang equity lens upang makilala ang natatanging mga pangangailangan para
sa komunidad at may kasamang pagpopondo para sa mga partikular na programa, outreach, pag-access sa wika, at
digital na pag-access upang matiyak na makakatulong ang Long Beach Recovery Act sa lahat ng mga nangangailangan
sa buong Long Beach. Batay sa malawak na input ng komunidad at paggamit ng isang Equity Lens, ang Long Beach
Recovery Act ay nagbibigay $202.5 milyon na pondo upang suportahan ang tatlong mga naka-target na kategorya –
Pagbangon ng Ekonomiya (Economic Recovery), Malusog at Ligtas na Komunidad, at Pag-secure ng Kinabukasan ng
Lungsod.

PAGBANGON NG EKONOMIYA

$64 million

Nakatuon ang mga mapagkukunan sa
mga residente, mga negosyong pinaka
apektado ng pandemya at muling
paglulunsad ng mga sektor ng negosyo
na lubhang naapektuhan ng pandemya
upang maitaguyod na maisama sa
pagbangon ng ekonomiya.

Proteksyon para sa
mga Negosyo at
mga Non-profit:
$13 milyon

Pagpapatakbo
sa Paliparan:
$15.1 milyon

Direktang Suporta sa
Negosyo :
$20.6 milyon

Katatagan ng
Ekonomiya:
$1.6 milyon

Paglinis sa
Lungsod:
$4 milyon
Teknikal na
Tulong:
$500,000

Economic
Inclusion:
$7.6 milyon

Micro/Public
Transit Pilot:
$1.6 milyon

MALUSOG
MALUSOG AT
AT LIGTAS
LIGTAS NA
NA KOMUNIDAD
KOMUNIDAD

$108.5 million

Nakatuon sa mga mapagkukunan
sa pagtugon sa mga kalakip na
kadahilanan na nakakaapekto sa
kalusugan at inuuna ang pangunahing
mga pangangailangan sa kalusugan
ng kaisipan at pisikal na kalusugan
ng mga miyembro ng pamayanan na
lubhang naapektuhan ng pandemya.

PAG-SECURE
PAG-SECURE NG
NG KINABUKASAN
KINABUKASAN NG
NG
ATING
ATING LUNGSOD
LUNGSOD

$76.7 million

Mga Pangunahing
Pangangailangan:
$6.3 milyon

COVID-19 Na Tugon
sa Pampublikong
kalusugan:
$15.7 milyon

Kawalan ng
Tirahan :
$10.9 milyon

Early Childhood
Education at
Suporta:
$2.8 milyon
Equity sa Pisikal
at Pangkaisipang
Kalusugan:
$12.1 milyon

Pinapanatili at nagbibigay ng mga serbisyo
sa Lungsod sa FY 21 at FY 22 na kung hindi
man ay malamang na mabawasan nang
malaki dahil sa mga kakulangan sa budget
sa parehong taon. Pinapayagan din nito ang
pagpapanumbalik ng naubos na pondo
sa emerhensiya at mga reserba ng para
sa operasyon na lubhang naapektuhan ng
pandemya.

Suporta sa
Pabahay:
$56.4 milyon

Idioma
Acceso
Wika
Pag-access

Pag-iwas sa
Karahasan at Mga
Ligtas na Lungsod:
$3.6 milyon

Pondo para sa
Hustisya sa LB :
$300,000

ភាសា
ការចូលប្រើ

Access sa
Wika :
$500,000

Epektibong pinapayagan na maibalik ang mga
Pagpapanatili ng Mga Serbisyo para sa mga
naubos na reserba sa pamamagitan ng pagpopondo
Residente at Negosyo sa kasalukuyang taon (FY 21)
sa mga kasalukuyang serbisyo:
at sa darating na taon (FY 22): : $35.2 million
$41.5 million

IBA PANG KAPANSIN-PANSIN NA
IMINUNGKAHING FY 22 NA MGA
BAGAY SA BUDGET

Ang Lungsod ay may 37 na mga
Pinansyal na Pondo

Ang Iminungkahing FY 22 Budget ay nakatuon sa pagpapanatili ng kasalukuyang mga serbisyo
habang ang gawain ng Lungsod at pamayanan upang makabawi mula sa mga epekto ng pandemya.
Sa karamihan ng mga kaso, walang mga malaking pagbabago sa budget, maliban sa ilang mga kritikal
at estratehikong pamumuhunan. Nasa ibaba ang ilang mga highlight ng mga kilalang pagbabago
na ito.

Ang Pangkalahatang Pondo (General Fund) sa humigit-kumulang 21 porsyento ng budget (humigit-kumulang sa $625
milyon) ay ang tanging ganap na discretionary na pondo at sinusuportahan ang karamihan sa mga trabahong ng mga
tao na nauugnay sa Lungsod, tulad ng mga gawaing pampubliko, kaligtasan sa publiko, mga parke, at aklatan. Ang iba
pang tatlumpu’t anim na pondo ay bumubuo sa karamihan ng budget ng Lungsod at pinaghihigpitan ng batas para sa
mga partikular na serbisyo. Ang mga pondo ay nabibilang sa mga sumusunod na kategorya:

Ang detalyadong impormasyon ay makikita sa buong Iminungkahing FY 22 Budget Book.
Pangkalahatang Pondo
•
•
•
•

Diversity Recruitment, Mentorship, at Partnership na Programa sa Police Department – humigitkumulang na $220,000 lahat ng na-offset sa loob ng kasalukuyang budget upang pagyamanin ang
mga manggagawa na sumasalamin sa magkakaibang pamayanan (diverse community)
Fire Diversity Recruitment na Programa – humigit-kumulang sa $250,000 isang beses na pagpondo
upang ipagpatuloy na pagyamanin ang pagkakaiba (diversity) in Fire Department
Mga Pondo sa Eleksyon at Muling Pagdistrito (Elections and Redistricting funds) - $2.18 milyon na isang
beses na pagpondo na kinailangan para sa pangunahing eleksyon sa FY 22 at ang independenting
komisyon na trabaho sa muling pagdidistrito (independent redistricting commission work)
Pagpopondo ng mga nakaraang pangako tulad ng pagpapanatili para sa bagong Wrigley Greenbelt,
maintenance at programing para sa bagong Lincoln Park, pagpopondo para sa mga utos na regulasyon,
at budget para sa muling organisasyon ng mga neutral na departamento

Mga Enterprise
na Pondo:
$1.1 bilyon
Ang mga pondong ito ay
nag-ooperate tulad ng isang
negosyo na naniningil para sa mga
serbisyo, tulad ng Airport, Harbor,
at Tubig.

Mga Internal Services na
Pondo: $578 milyon
Ang mga pondong ito ay
naglalagay ng mga panloob na
serbisyo (internal services) na
ibinigay sa mga kagawaran ng
Lungsod na may singil sa mga
kagawaran na iyon para sa mga
serbisyo; kabilang ang Fleet at
Insurance Fund

Measure A
•
•
•
•
•
•

Patuloy na suportahan ang lahat ng nakaraang mga pagpapanumbalik, pagpapanatili ng kaligtasan
ng publiko, at suporta sa admin
$2.5 milyon upang mapanatili ang serbisyo ng Engine 17 para sa isa pang taon sa Fire Department; na
dating pinondohan isang beses na pinunduhan hanggang FY 21
$2.2 milyon para sa Neighborhood Safe Streets Initiative sa Police Department (bahagi ng nakaraang
plano sa labas ng taon)
$13.6 milyon para sa teknolohiya sa komunikasyon sa Kaligtasan ng Publiko (bahagi ng nakaraang
plano sa labas ng taon)
$1 milyon para sa Community Hospital (bahagi ng nakaraang plano sa labas ng taon)
$20.8 milyon na Imprastraktura, na kinabibilangan ng nakaraang mga pangako at pagpopondo para sa
mga Police at Fire academy at iba pang mga imprastraktura, pati na rin ang bagong $4 milyon para sa
ADA sidewalk curb-cut na proyekto

Measure US
•

Ang Measure US ay nagpondo sa mga pagpapahusay – humigit-kumulang sa $1.3 milyon ng
karagdagang kita sa buwis ng oil barrel tax para sa mga priyoridad na lugar ng pagbabago sa klima
(climate change), kalusugan ng publiko, at mga programa sa serbisyo sa mga bata at kabataan

Iba Pang Mga Pondo
•

Maraming mga pondo ang may mga pagbabago sa organisasyon at iba pang pagpapatakbo at
pagpapahusay gamit ang kita o mga pondo sa mga partikular na pondong iyon

PANANAW SA KINABUKASAN
Ang sitwasyon ng kakulangan sa FY 22 Pangkalahatang Pondo (General Fund) na humigit-kumulang na $30
milyon ay pansamantalang malulutas gamit ang mga pondong federal. Ito ay isang beses na solusyon at
kakailanganin ng Lungsod na tugunan ang kakulangan sa FY 23 kapag wala nang magagamit na mga pederal
na pondo. Ang City Manager at staff ay bubuo ng mga plano upang maghanda para sa mga hamon sa budget
sa hinaharap at makikipagtulungan kasama ang Mayor, Konseho ng Lungsod, at pamayanan upang maihatid
ang pinakamahusay na mga serbisyo na may masinop na kasanayan sa pananalapi.

Mga Pondong Tidelands:
$226 milyon

Mga Pondo sa Malalaking
Proyekto: $138 milyon

Pondo mula sa mga
Upland Oil: $10 milyon

These funds support operations
and project along the beach areas,
funded by proceeds of oil
revenues, transfers from Harbor,
and Marina fees, among others.
Ang mga pondong ito ay
sumusuporta sa operasyon at
proyekto sa mga lugar na malapit
sa dagat, pinopondohan ng mga
kita ng kita sa langis, paglilipat
mula sa Harbor, at bayarin sa
Marina, bukod sa iba pa.

This fund accounts for the
planning, design, and construction
of major capital improvements;
funded by federal, state and
county grants, impact fees, and
transfers including from Measure
A. Ang pondong ito ay
nagkakaloob para sa pagpaplano,
disenyo, at pagtatayo ng mga
pangunahing pagpapabuti na
proyekto (major capital
improvements); pinondohan ng
mga pederal na gawad (grants),
mga gawad sa estado at county,
mga bayarin sa epekto (impact
fees), at paglilipat (transfers)
kasama ang mula sa Panukalang

Ang pondong ito ay tumatanggap
ng kita ng langis na hindi Tidelands
na kita ng langis upang pondohan
ang mga operasyon at kapital.

Mga Special Revenue na
Pondo:
$267 milyon

Ang mga pondong ito ay
tumutukoy sa mga aktibidad na
binabayaran ng mga Gawad
(grants) ng Estado at pederal,
buwis, o itinalagang
mapagkukunan ng kita na
pinaghihigpitan para sa mga
espesyal na layunin, tulad ng
Pondo sa Kalusugan (Health Fund).

Pondo para sa Utang Sa
Serbisyo:
$8 milyon
Ang pondong ito ay
nagbabayad para sa
pagbabayad ng utang ng
gobyerno.

Pag-unawa sa Pangkalahatang
Pondo
Bawat taon, nagbabago ang magagamit na pondo upang suportahan ang mga serbisyo sa Lungsod. Ang karamihan
ng Pangkalahatang Pondo (General Fund) ay binubuo ng mga kita sa buwis, at ang pinakamahalagang gastos ay ang
mga empleyado na naghahatid ng mga serbisyo sa Lungsod. Ang mga numero sa ibaba ay sumasalamin sa tinatayang
bahagi ng bawat mapagkukunan ng kita at kategorya ng gastos bawat taon.

REVENUE
SOURCES

EXPENDITURE
BREAKDOWN

Buwis sa Pagbebenta at Paggamit

24.2%

Buwis sa Ari-arian

23.8%

Mga Pagsingil, Multa, at Forfeiture
Buwis sa Aria-arian Kapalit ng Bayad
sa Lisensya ng Sasakyan
Mga Lisensya, Permit at Bayad sa Franchise
Mga Paglilipat, Interfund na Serbisyo,
at Iba Pang Kita

12.5%
10.1%

Mga Suweldo

Iba Pang Mga Gastos sa Empleyado

Kagamitan at Maintenance

9.9%
7.7%

Iba Pang Mga Buwis

6.2%

Buwis sa mga Gumagamit ng Utility

5.6%

Mga Kontrata at Serbisyo

Mga Utility, Materyalies, at Paglipat

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa budget, mga pagpupulong sa
budget ng komunidad, at survey ng budget, bumisita sa:
longbeach.gov/ﬁnance

Lungsod ng Long Beach
411 W. Ocean Blvd.
Long Beach, CA 90802
Bisitahin kami sa www.longbeach.gov

LongBeachCity
Upang humiling ng impormasyon sa isang alternatibong format o upang humiling ng isang resonableng akomodasyon,
mangyaring makipag-ugnay sa amin sa 562.570.6225. Isang minimum na tatlong (3) araw ng negosyo ang hiniling upang
matiyak na makukuha. Ang mga makatuwirang pagtatangka ay gagawin upang mapaunlakan ang mga kahilingan na
ginawa na mas mababa sa tatlong (3) araw ng negosyo.
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