
הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
      1,189,8621,142,521קרנות הרשות

      1,610,4261,610,142הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
2,800,288סה"כ

היטל השבחה עד 11,05531.12.13הגדלה קרנות הרשות
         2,261,220      2,811,3432,752,663סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
         1,004,552756,337קרנות הרשות

           30,21232,218הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
           24,00024,000משרד החינוך

1,058,764סה"כ
היטל השבחה עד 55,53831.12.13הגדלה קרנות הרשות

            434,579         1,114,302812,555סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
      2,557,5812,557,581קרנות הרשות

         446,083446,083הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
           13,57313,802משרד החינוך

3,017,237סה"כ
היטל השבחה עד 99,74731.12.13הגדלה קרנות הרשות
הקדמת חלוקת תקציבי פיתוח עח שנים 2015-6 למימון מעון יום 350,000הגדלה קרנות הרשות

         2,677,734      3,466,9843,017,466סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
      2,425,2172,167,760קרנות הרשות

         546,483415,107הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
           100,00083,219משרד החקלאות

3,071,700סה"כ
היטל השבחה עד 123,62631.12.13הגדלה קרנות הרשות

לא יתקבלו כספים נוספים16,781-הפחתה משרד החקלאות
         1,775,052      3,178,5452,666,086סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
      5,189,0525,189,052קרנות הרשות

         819,589691,250הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
         181,366181,366משרד החקלאות

6,190,007סה"כ
היטל השבחה עד 44,48331.12.13הגדלה קרנות הרשות

6,234,490סה"כ
6,061,668      4,454,158         

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
      3,496,7733,496,773קרנות הרשות

         541,060447,675הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
           37,57337,802משרד החינוך

           69,44045,417משרד החקלאות
4,144,846סה"כ

היטל השבחה עד 203,76031.12.13הגדלה קרנות הרשות
         3,155,762      4,348,6064,027,667סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
      1,424,1341,424,134קרנות הרשות

         280,490279,989הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
         100,000100,000משרד החקלאות
           41,08441,084משרד החינוך

           42,10442,104הרשות לפיתוח הנגב
1,887,812סה"כ

היטל השבחה עד 40,89431.12.13הגדלה קרנות הרשות
         1,531,378      1,928,7061,887,311סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
      1,505,6402,053,640קרנות הרשות

         276,160107,210הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
1,781,800סה"כ

היטל השבחה עד 1,78631.12.13הגדלה קרנות הרשות
         1,303,700      1,783,5862,160,850סה"כ

תב"ר 1115- תקציב פיתוח חצרים

תב"ר 1116- תקציב פיתוח משמר הנגב

תב"ר 1117- תקציב פיתוח כרמים

תב"ר 1119- תקציב פיתוח שומריה

תב"רים שיאושרו במליאה 06/2014

תב"ר 1121 - תקציב פיתוח בית קמה חדש

תב"ר 1123- תקציב פיתוח דביר חדש 2

תב"ר 1113- תקציב פיתוח להב

תב"ר 1114- תקציב פיתוח שובל
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הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
         179,500179,500מוסדות ותרומות
      1,272,6021,272,602קרנות הרשות
           26,00026,000משרד החינוך

           82,90387,418הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
1,561,005סה"כ

היטל השבחה עד 42,15831.12.13הגדלה קרנות הרשות
המרה לטובת הגדלת השתתפות בוועד150,000-הפחתה קרנות הרשות

         1,128,855      1,453,1631,565,520סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
      1,842,1741,842,174קרנות הרשות

         284,117284,117הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
           68,35668,356משרד התמ"ת

           20,00021,333מוסדות ותרומות
2,214,647סה"כ

5,451הגדלה קרנות הרשות
         2,159,229      2,220,0982,215,980סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
      1,505,9231,505,923קרנות הרשות

         364,101378,183הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
           18,59218,592משרד התמ"ת

           21,33321,333מוסדות ותרומות
1,909,949סה"כ

23,867הגדלה קרנות הרשות
         1,352,940      1,933,8161,924,031סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
תב"ר חדש:

החלטת מינהל מיום 929,30617/12/13הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
929,306סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:

      2,520,0002,160,000השתתפות בעלים
         220,940220,940מוסדות ותרומות
           19,00019,000משרד הפנים
      2,522,0001,528,069משרד השיכון
         349,000349,000קרנות הרשות

           5,630,94031,000סה"כ
500,000הגדלה השתתפות בעלים

         5,128,581      6,130,9404,308,009סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:

                -5,720,000הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
                -1,500,000משרד השיכון

7,220,000סה"כ
500,000-הפחתה הכנסות בעד עתודות

              63,922                -6,720,000סה"כ

תב"ר 1330- שיקום תשתיות בקבוץ הישן שובל

תב"ר 872- קדום פיתוח מגרשים בשומריה

תב"ר 1290- הרחבת שומריה שלב ב

תב"ר 1131- תקציב פיתוח ברוש

תב"ר 1133- תקציב פיתוח תדהר

תב"ר 1120- תקציב פיתוח גבעות בר
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הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
           82,00082,000משרד הביטחון
         990,000990,000קרנות הרשות
           43,85743,857משרד החינוך
         311,000307,650משרד הפנים

           18,00024,828השתתפות בעלים
1,444,857סה"כ

מערכת פתיחה אוטומטית למקלטים-פדרציית מונטריאול17,000הגדלה מוסדות ותרומות
1,461,857סה"כ

1,448,335      1,207,029         

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
      3,700,0003,500,000מנהלת הביוב
      4,500,0003,841,786משרד השיכון

      2,460,0001,361,911מלוות
      1,250,0001,250,000קרנות הרשות

11,910,000סה"כ
1,405,000הגדלה משרד הבטחון
1,250,000-הפחתה קרנות הרשות

         9,951,128      12,065,0009,953,697סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה

         999,499959,423משרד הגנת הסביבה
3,180,0003,180,000קרנות הרשות

512,000512,000קרן איכות הסביבה
500,000500,000קרן בצ"מ בדודאים

5,191,499סה"כ
מימון זמני עד להתקדמות תהליך הקמת המפעל200,000הגדלה קרן איכות הסביבה

         5,079,832      5,391,4995,151,423סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה
מאושר עד כה:
      6,701,8846,701,884קרנות הרשות

           93,78726,273הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
         362,175362,175משרד הרווחה
      3,500,0003,500,000תקציב רגיל
         325,000242,070משרד השיכון

10,982,846סה"כ
שיפוצי קיץ בבתי ספר כולל כיתות ממוגנות700,000הגדלה קרנות הרשות

       10,213,699    11,682,84610,832,402סה"כ

הוצאות עד כההכנסות עד כה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

הוצאות עד כההכנסות עד כה

תב"ר 1210- הערכות למצב חירום

תב"ר 1036- מתקן טיהור שפכים בשומריה

תב"ר 1016- פיתוח שטח למפעלי מיחזור

תב"ר 985- שיפוץ ואחזקת מבני ציבור של המועצה


