
BAJETI YA UENDESHAJI  
MIAKA YA FEDHA 2023-2027

PROGRAMU YA MTAJI  
MIAKA YA FEDHA 2023-2028

MWAKA 
MPANGO WA 
KIFEDHA  
NA MKAKATI
PLAN5

KUWEKEZA KATIKA MIUNDOMBINU NA NAFASI ZA UMMA
Maeneo salama, safi, na yanayoweza kutumika na miundombinu yaliibuka kama kipaumbele cha kawaida katika 
kikao cha zaidi ya 20 cha ushirikiano wa jamii na wakazi zaidi ya 500, wakiwemo wafanyakazi wa Jiji, kilichofanyika 
kama sehemu ya mchakato wa bajeti ya mwaka huu. Mchakato huo ulikuwa sehemu muhimu ya uundaji 
wa Bajeti ya Uendeshaji - ambayo hufadhili huduma ya kila siku, na inaratibiwa na Bajeti ya Mtaji - ambayo 
hufadhili uwekezaji wa muda mrefu katika vitu halisi kama vile majengo, barabara na miundombinu. Kulingana 
na tuliyosikia kwenye vikao hivyo, Bajeti ya Uendeshaji na Mitaji ya MF23 inawekeza katika miundombinu na 
maeneo ya umma ili kuyafanya kuwa salama zaidi, safi na tayari kutumika katika vitongoji vinavyohitaji zaidi.

MAMBO MUHIMU YA MATUMIZI YA UENDESHAJI NA YA MTAJI 

MAKTABA
 UWEKEZAJI WA UENDESHAJI: 

Mpango wa MF23-27 unajumuisha nyongeza ya dola milioni 9.8 kwa mwaka (dola milioni 
48 juu ya Mpango) ili kuhakikisha kuwa matawi yote yana wafanyikazi wa kutosha ili 
kutoa huduma thabiti ya siku tano kwa Wanafiladelphia, na kufanya jumla ya uwekezaji 
wa uendeshaji wa Maktaba Isiyolipishwa hadi dola milioni 285 zaidi. miaka mitano. 

 UWEKEZAJI WA MTAJI: 
Dola milioni 2.5 zimetengwa katika MF23 kwa Maktaba Isiyolipishwa ili kuboresha 
maktaba kuu na tawi kuzunguka jiji.

BUSTANI NA VITUO VYA BURUDANI: 
 UWEKEZAJI WA UENDESHAJI: 

Mpango wa Miaka Mitano wa MF23-MF27 unawekeza dola milioni 2.8 (dola milioni 11 katika 
maisha ya mpango huo) katika ufadhili mpya katika Bustani na Burudani za Filadelfia (PPR). 
Matumizi yatasaidia PPR kufanya nafasi na programu zake kuwa salama, safi, na tayari 
kutumika katika vitongoji vinavyohitaji zaidi. 

 UWEKEZAJI WA MTAJI: 
Jiji litaendelea kutoa ahadi ya mpango wa Kujenga Upya - unaowezekana kwa sababu ya Kodi 
ya Vinywaji ya Filadelfia. Kupitia mpango wa Kujenga Upya Mpango Mkuu unajumuisha dola 
milioni 21 ili kuboresha bustani, vituo vya burudani, uwanja wa michezo, na maktaba kwa 
kizazi kijacho cha Wanafiladelfia. 

Jiji pia litawekeza dola milioni 20 kwa BUSTANI YA FDR - mpango huo ni wa kwanza wa aina 
yake katika Filadelfia, ukijumuisha makadirio ya mabadiliko ya hali ya hewa na ustahimilivu 
wa hali ya hewa ili kuwa kitovu cha burudani, sanaa, ikolojia na muundo. Uwekezaji huu ni 
pamoja na ujenzi wa Pattison Plaza na Pattison Athletic Complex.

Wakati wa janga la COVID-19, maktaba na bustani na vituo vya burudani vya Jiji vimekuwa maficho kwa 
njia mpya kwani wakaazi na wageni - wengi wao wakiwa watoto - walitegemea maktaba, vituo, njia, 
bustani na uwanja wa michezo kwa kukusanyika na wengine kwa njia salama.

MAKTABA NA BUSTANI NA REC:



BARABARA
 UWEKEZAJI WA UENDESHAJI: 

• Idara ya Mitaa itapokea ufadhili mpya wa dola milioni 1.5 milioni katika MF23 ili 
kuongeza wafanyakazi maalum wa Jiji ili kujenga njia panda za ADA, kama mbinu ya 
gharama nafuu ya kutimiza majukumu ya Jiji ya ufikiaji kwa wote.

• Mpango wa kufagia barabara utapanuka hadi vitongoji 8 vipya kwa jumla ya 14.

• Jiji linawekeza dola milioni 2 ili kuleta wafanyikazi wa ziada kukabiliana na utupaji 
haramu.

• Uwekezaji huu utaambatana na uwekezaji wa dola milioni 7 ili kuendeleza mpango 
wa kusafisha ukanda wa Biashara wa Utunzaji wa Biashara katika MF23.

 UWEKEZAJI WA MTAJI: 
• Dola milioni 27 kwa Uboreshaji na Ujenzi Mpya wa Barabara na Njia Panda za ADA 

katika MF23 na dola milioni 173 katika kipindi chote cha Mpango Mtaji.

• Bajeti ya Mtaji wa MF23 inatenga dola milioni 2.1 kwa ajili ya uboreshaji wa udhibiti 
wa trafiki, katika kuunga mkono mpango wa Vision Zero, ili kufanya mitaa ya jiji 
kuwa salama kwa watumiaji wote.

Bajeti ya MF23 inajumuisha uwekezaji mkubwa katika mitaa safi, salama na inayofikika.
MITAA SAFI, SALAMA NA INAYOWEZA KUFIKIKA:

USAIDIZI WA UENDESHAJI KWA IIJA:
Sheria ya shirikisho ya Uwekezaji wa Miundombinu na Kazi (IIJA) itatoa fedha kwa Jiji kuwekeza katika 
usafiri, miundombinu na nishati safi. 

 UWEKEZAJI WA UENDESHAJI: 
Bajeti ya MF23 inatoa dola milioni 20 katika usaidizi wa kiutendaji katika idara 12 ili 
kudumisha na kuboresha miundombinu ili kuunga mkono Sheria ya Uwekezaji wa 
Miundombinu na Ajira (IIJA). Fedha hizi zitasaidia kuhakikisha kuwa Jiji lina uwezo wa 
kuomba na kutekeleza ipasavyo ufadhili wa Sheria.

 UWEKEZAJI WA MTAJI: 
Bajeti ya Mtaji wa MF23 inajumuisha dola milioni 60 kwa fedha zinazolingana za ndani 
zinazohitajika ili kupata pesa za shirikisho kutoka kwa IIJA.

Ili kupata maelezo zaidi kuhusu Bajeti za Uendeshaji na Mitaji za Jiji la 
Philadelphia tafadhali tembelea www.phila.gov/finance

http://www.phila.gov/finance

