
הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

         700,000700,000קרנות הרשות

67,514הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

767,514כ"סה

985העבודות מול הכנסה זו בוצעו בתבר 67,514-הפחתה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

            581,428         700,000700,000כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

      6,701,8846,001,884קרנות הרשות

           26,27326,273הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

         362,175362,175משרד הרווחה

      3,500,0003,500,000תקציב רגיל

         325,000242,070משרד השיכון

10,915,332כ"סה

67,514הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

         9,796,648    10,982,84610,132,402כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

         2,989,242716,822משרד החינוך

         700,000400,000קרנות הרשות

3,689,242כ"סה

תיקצוב כפול עקב טעות במסמכי ההקצבות757,473-הפחתה משרד החינוך

         1,750,077      2,931,7691,116,822כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

      1,040,818מנהלת הביוב1,530,000מוסדות ותרומות

      3,655,0003,679,389מלוות

         420,000420,000הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

5,605,000כ"סה

מענק תגבור דביר699,712הגדלה מוסדות ותרומות

         4,990,646      6,304,7125,140,207כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

400,000משרד הפנים

2,272,421משרד החינוך

500,000קרנות הרשות

3,172,421כ"סה

פ ומתקני משחקים"שצ- 1228יועבר מתבר 810,000הגדלה משרד השיכון

תקציב הפיתוח- 1119החזר לתבר 500,000-הפחתה קרנות הרשות

         2,507,304                -3,482,421כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

         300,000300,000משרד החקלאות

         912,479855,195משרד השיכון

1,212,479כ"סה

810,000-הפחתה משרד השיכון

            363,444      402,4791,155,195כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

      1,505,6401,780,415קרנות הרשות

         276,160106,180הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

1,781,800כ"סה

500,000הגדלה קרנות הרשות

500,000-הפחתה קרנות הרשות

         1,293,404      1,781,8001,886,595כ"סה

תקציב פיתוח שומריה - 1119ר "תב

04/2014רים שיאושרו במליאה "תב

אחזקת כבישים ומדרכות - 1224ר "תב

שיפוץ ואחזקת מבני ציבור של המועצה - 985ר "תב

גני ילדים בית קמה - 1233ר "תב

ביוב בדביר - 1048ר "תב

גני ילדים בשומריה - 1270ר "תב

פ ומתקני משחקים בשומריה"שצ - 1228ר "תב

:לי אביטל-נטע

בקשה לשחרור 

כספים הוגשה 

למשרד



04/2014רים שיאושרו במליאה "תב

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

           15,00014,500משרד הפנים

466,000משרד השיכון

481,000כ"סה

העתקת מרכיבי ביטחון330,000הגדלה משרד השיכון

           14,50014,500משרד הבטחון

            791,056           825,50029,000כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

      13,243,0009,055,250הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

13,243,000כ"סה

300,000הגדלה משרד השיכון

500,000הגדלה משרד השיכון

         3,322,180      14,043,0009,055,250כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:ר חדש"תב

550,000משרד השיכון

550,000כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

         780,000520,000השתתפות בעלים

         252,000252,000משרד השיכון

1,032,000כ"סה

 מגרשים12-תשתיות ל468,000הגדלה משרד השיכון

            561,110         1,500,000772,000כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

                -250,000משרד השיכון

250,000כ"סה

150,000הגדלה משרד השיכון

                    -                -400,000כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

      4,000,0003,960,339השתתפות בעלים

                -500,000משרד השיכון

           85,36185,361קרנות הרשות

4,585,361כ"סה

ד" יח46-תשתיות ל530,000הגדלה משרד השיכון

שלב ג4,841,822הגדלה השתתפות בעלים

         4,166,754      9,957,1834,045,700כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

                -300,000משרד השיכון

300,000כ"סה

ד" יח77-תשתיות ל300,000הגדלה משרד השיכון

                    -                -600,000כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:ר חדש"תב

100,000משרד השיכון

100,000כ"סה

הרחבה בדביר - 1020ר "תב

הרחבת נבטים - 1283ר "תב

הסבת מבנה למועדון בנבטים - 1326ר "תב

מרכיבי ביטחון בשומריה - 1038ר "תב

 מגרשים בברוש12 - 1215ר "תב

הסבת מבנה למועדון נוער בתאשור - 1285ר "תב

הרחבה בשובל - 1254ר "תב

מרכיבי ביטחון בכרמים - 1325ר "תב

 מגרשים82-סבסוד ל

:לי אביטל-נטע

הוגש שחרור 

למשרד



04/2014רים שיאושרו במליאה "תב

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:ר חדש"תב

 בעבודות60%השתתפות 150,000משרד השיכון

150,000כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:ר חדש"תב

350,000משרד השיכון

350,000כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:ר חדש"תב

350,000משרד השיכון

350,000כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

         169,006169,006מוסדות ותרומות

      5,790,0804,934,176משרד השיכון

    38,939,51328,033,086הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים

44,898,599כ"סה

ד" יח110תשתיות ל150,000הגדלה משרד השיכון

       41,366,667    45,048,59933,136,268כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

           14,76014,760מוסדות ותרומות

         412,700346,489משרד החינוך

           17,24017,240קרנות הרשות

444,700כ"סה

אופק חדש עצמונה35,200הגדלה משרד החינוך

            456,831         479,900378,489כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

      1,150,0001,150,000תקציב רגיל

      1,355,7441,302,569משרד החינוך

      1,078,4161,078,416קרנות הרשות

3,584,160כ"סה

אופק חדש54,200הגדלה משרד החינוך

         3,544,095      3,638,3603,530,985כ"סה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

:מאושר עד כה

      5,567,1202,116,884מוסדות ותרומות

         600,000330,720משרד השיכון

      1,040,0001,040,000קרנות הרשות

7,207,120כ"סה

500,000-הפחתה קרנות הרשות

         5,236,169      6,707,1203,487,604כ"סה

שיפוץ מועדון נוער בשובל - 1327ר "תב

שיפוצים בביהס מבואות הנגב - 1096ר "תב

מרכז ספורט גבעות בר - 1256ר "תב

הסבת מבנה למועדון במשמר הנגב - 1328ר "תב

הסבת מבנה למועדון בדביר - 1329ר "תב

פיתוח מגרשים בגבעות בר - 992ר "תב

שיפור סביבת הלמידה ושדרוג בתי הספר - 1024ר "תב


