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Ráiteas an Chathaoirligh

Tá an-áthas orm, mar Chathaoirleach Chomhairle Chontae Laoise, an tuairisc bhliantúil a sheoladh a dhéanann sonrú ar ghníomhaíochta na Comhairle le linn 2006.

I rith na bliana seo caite lean Comhairle Chontae Laoise i lár na bhforbairt, bídís sóisialta, eacnamaíoch nó cultúrtha i saol an chontae agus treoróidh glacadh le Plean Nua Forbartha an
Chontae forbairt an Chontae amach anseo don dtréimhse idir 2006 go dtí 2012.

Déanadh roinnt mhaith éacht thar na bearta laistigh den gcontae i 2006, agus béim á chur an t-am go léir ar Laois mar áit iontach chun cónaí ann, chun obair ann agus taitneamh a bhaint as
an gcaitheamh aimsire ann.
h-Osclaíodh an t-Ionad Fiontair go h-oifigiúil agus fuarthas cead ón Roinn Cumarsáide, Mara agus Acmhainn Nádúrtha le h-aghaidh tograí leathan-bhanda sa Mhóinteach Mílic agus i gCúl a’
tSúdaire Glacadh le Straitéis Turasóireachta Laoise agus fuarthas dhá imeachta idirnáisiúnta do Laois do Shamhradh 2007 - An Féile Ghairdín Idirnáisiúnta a bheidh ar siúl i gCúirt Ioma agus
Fleadh an Domhain a bheidh i bPort Laoise.

Thángthas chomh fada le staid na tógála le dhá ionad fóillíochta i bPort Laoise agus i gCúl a tSúdaire agus tosaíodh ar ath-fhorbairt Thigh Chúirte Dharú mar áis Phobail   Tosaíodh ar thógáil
áiseanna nua leabharlainne ag Maighean Rátha agus i Mainistir Laoise. Bhí ceangaltas na Comhairle i leith áiseanna leanaí a sholáthar le feiceáil, chomh maith, le soláthar na n-ionad fóil-
líochta ag Mainistir Laoise agus ag Maighean Rátha agus páirc scátála i bPort Laoise.

I dtaobh sholáthar an bhonneagair laistigh den gcontae críochnaíodh na gearr-liostaí do thairiscintí ar thogra an mhótar-bhealaigh M7/M8. Déanadh na cónraí don Eanga Mhór Draenála agus
don Ionad Cóireála do Phort Laoise a thabhairt amach agus de réir chlár tithíochta na Comhairle, soláthraíodh iomlán de 165 aonad tithíochta Sóisialta agus In-acmhainne.

Leanfaidh Comhairle Chontae le taca a thabhairt do aidhmeanna an Phlean Forbartha Náisiúnta chun a chinntiú go bhforbróidh ár gContae go h-inmharthana agus go mbainfidh muintir Laoise
sásamh as timpeallacht sábháilte, sláintiúil.

Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis na baill tofa as ucht a gcomhoibriú agus a gcuid tacaíochta i rith na bliana agus ba mhaith liom aitheantas a thabhairt do obair iontach agus do
dhíograis Bhainisteora an Chontae, an tUasal Peter Carey agus do bhfoireann uile.

Ar deireadh thiar ba mhaith liom mo chomh-bhrón ó chroí a thabhairt do bhean chéile agus do chlann ár gcomh-leacaí, an Comhairleoir Laurence Kavanagh, M.C.C. a fhág sinn faoi bhrón i
Márta 2007.

Ar dheis Dé go raibh a anam dílis.

Michael Lalor,
Cathaoirleach
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Brollach Bainisteoir Contae

Cuireann sé ard-ghliondar orm mar Bhainisteoir an Chontae fáilte a chur roimh fhoilsiú Thuairisc Bhliantúil 2006.

Le linn 2006 lean fás tapa an daonra i gCo. Laoise. Cé go bhfuil fáilte roimh an leibhéal neamhchoitianta fáis seo ó thaobh mhais chriticiúil a cheadóidh don gcontae fás agus
forbairt ar bhonn an gheilleagair, tá sé tar éis brú breise a chur ar bhonneagar criticiúil.

In ainneoin na fírice seo déanadh dul chun cinn sonrach i 2006 i dtograí móra criticiúla bonneagair mar Phríomh Scéim Draenála de chuid Port Laoise agus tograí tábhachta
eile, nach é. Ina theannta san ghlac Comhairle Cho. Laoise páirt, nach beag, in eiseachada bonneagair sóisialta mar chuid d'ár Straitéis Iniamh Sóisialta. I 2006 chuir an
Chomhairle clár mór caipitil cinn agus san áireamh ann bhí dhá ionad spraoi i bPort Laoise agus i gCúl a' tSúdaire. Cuirfidh na tograí seo go mór le caighdeán na beatha i
gCo. Laoise.

Tá dul chun cinn an-mhaith ar siúl ag an gContae i dtéarmaí fhorbairt geilleagair agus turasóireachta. Tá togra an Chalafoirt Intíre ag Idir-cheangal an Tóchair á thógáil agus
tá an Chomhairle ag cabhrú le tionscal áitiúil trí lárionaid fiontar agus suímh dheiseanna a chur ar fáil ag ionaid éagsúla timpeall an Chontae. Cuireadh tograí díláraithe an
Rialtais do Phort Laoise agus do Chúl a' tSúdaire chun cinn le linn 2006 agus i ndeireadh na dála tabharfaidh sé greadadh mór don ngeilleagar áitiúil. Tá céim ar aghaidh
inmholta á dhéanamh sa turasóireacht agus tá an Chomhairle ag tabhairt na treorach is gá go leanfaidh tograí móra turasóireachta agus féilte i gCo. Laoise ins na blianta
beaga romhainn.

I 2006 tháinig Comhairle Cho. Laoise ar a lán dúshlán mar thoradh ar timpeallacht corraitheach oibre. Is mian liom Foireann Bhainistíochta agus foireann na Comhairle a mho-
ladh de bharr a ndíograis agus a ndiongbháltacht chun feabhas a chur ar sheirbhísí. Is maith liom, chomh maith, mo bhuíochas a ghabháil leis na baill tofa as ucht a dtaca
agus a gcabhrach. Tá dóchas agam, an fhaid is a leanaimid ag obair i bpáirtíocht le gníomhaireachta poiblí eile agus le pobail áitiúla, go n-éireoidh linn an cumas atá i gCo.
Laoise d'fhás eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha a chur i gcrích.

Peter Carey
Bainisteoir an Chontae
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Ráiteas Misin

Sainordú

Tá Comhairle Contae Laoise mar an Phríomh-Údarás Tofa go Daonlathach i gContae Laois.

Soláthraíonn Comhairle Contae Laoise raon leathan agus éagsúil de sheirbhísí a mbíonn tionchar acu ar ghníomhaíochtaí eacna-
maíocha, sóisialta, comhshaoil, bonneagracha, turasóireachta, tionscalaíocha agus cultúrtha an Chontae. I measc na seirbhísí seo
tá soláthar agus cothabháil tithe, soláthar agus cothabháil bóithre soláthar agus cothabháil sholáthar uisce agus scéimeanna
séarachais, seirbhísí pleanála agus forbartha, bainistíocht dramhaíola,cosaint an chomhshaoil, gníomhaíochtaí caitheamh aimsire,
leabharlanna, forbairt cultúrtha agus pobail lena n- áirítear caitheamh aimsire agus spórt. Oibríonn líon mór oibrithe ar an
gComhairle, lena n-áirítear an Bainisteoir Contae, fostaithe agus conraitheoirí gairmiúla, teicniúla,dlíthiúla, riaracháin, airgeadais
agus lasmuigh.

Comhaltaí agus Cruinnithe Comhairle 

Tá 25 Comhalta Tofa i gComhairle Contae Laoise ceithre chomhalta an duine ó Thoghcheantair Mhoointeach Milie, Ioma agus Log
an Churraigh, sé chomhalta ó Thoghcheantar Phort Laoise agus seacht gcomhalta ó Thoghcheantar Bhuiríos Mór Osraí. Tionóladh
Cruinnithe Comhairle 2006 ar an Luan deireanach de gach mí de ghnáth i Seomra na Comhairle ag Áras an Chontae. Ní raibh
cruinniú ar bith i Lúnasa.

Grúpa Polasaí Corparáidigh (G.P.C.) 

Tá an Grúpa Polasaí Corparáidigh deartha chun an sainordú daonlathach agus ról déanta polasaí na gcomhaltaí tofa a threisiú.Tá
an G.P.C. tacaithe ag an mBainisteoir Contae agus cuimsíonn sé Cathaoirleach na Comhairle agus ceithre Chathair na gCoistí um
Polasaithe Straitéiseacha. Is í príomhfheidhm G.P.C. ná obair na C.P.S difriúla a chomhordú agus fóram a sholáthar ina ndéantar
cinntí polasaí a mbíonn tionchar acu ar an gComhairle go léir a chomhshocrúle cur faoi bhráid na Comhairle iomláin ar mhaithe le
cinneadh a dhéanamh. Tháinig an G.P.C. le chéile 12 uair i 2006.

“Soláthróimid ceannsaíocht, déanaimid ár gContae a fhorbairt, a chur chun cinn, a chosaint 
agus a rialú agus seachadfaimid seirbhísí poiblí ar ardchaighdeán ionas go dtreiseofar  cáilíocht bheatha an phobail'
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Comhairle Chontae Laoise Members

PORT LAOISE

Log an Churraigh

Ioma
Móinteach Mílic

Buiríos Mór Osraí

Cluain na Slí

Ros Fhionnghlaise  ••
Móinteach Mlilic

••

••
Cúil an tSúdaire

Baile Briotas ••
•• Ioma

••
Baile an Bhioc�ire

••
An tSráidbhaile

•• Tigh Mochua

Baile Uí Laigheanáin ••

Balile Átha an Róine
••

Port Laoise
••

Mainistir Laoise
••

Baile na Coile 
••    

Darú ••

•• Cúlchoill

Baile Cholla •• 

•• Domhnach Mor

•• Ráth Domhnaigh
•• Eiréil

•• Buiríos Mór Osraí

•• An Paidhc

Buirios an Chaisleáin ••

Maighean Rátha
••

•• Camros

Killeshil
••

Craiguecullen ••

•• Crochta Ard

Seamus
McDonald

MCC

Paddy
Bracken

MCC

Michael 
Moloney

MCC

David 
Goodwin

MCC

. : Toghcheantar Móinteach Mílic : . . : Toghcheantar Ioma: .

Raymond 
Cribbin

MCC

Paul 
Mitchell

MCC

James
Deegan

MCC

John D.
Turley
MCC

Mary 
Sweeney

MCC

Jerry 
Lodge
MCC

William 
Aird
MCC

Catherine
Fitzgerald

MCC

Tom 
Jacob
MCC

. : Toghcheantar Phort Laoise : .

Brian 
Stanley

MCC
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Bill
Delaney

MCC

Brendan
Phelan
MCC

John
Bonham

MCC

John Joe
Fennelly

MCC

Larry
Kavanagh

MCC

Marty
Phelan
MCC

Michael
Lalor
MCC

. : Toghcheantar Bhuiríos Mór Osraí : .

Cúis bhróin ab ea cailleadh Larry
Kavanagh Comhairleoir 

ar 7 Márta 2007.
Ar dheis Dé go raibh a anam dílis.

. : Toghcheantar Log an Churraigh : .

Dick 
Miller
MCC

James 
Daly 
MCC

John 
Moran 
MCC

Michael
Rice
MCC

Seomra na Comhairle
Áras an Chontae

Comhairle Chontae Laoise Members



tiúrthóir Seirbhísí Anna Marie Delaney
Oifigech Sinsearach Feidhmiúcháin Gerry Gillen
Gnóthaí Corparáideacha
Oifigech Sinsearach Feidhmiúcháin Don Culliton
Acmhainní Daonna Ceannaire ar 
Chórais Faisnéise Christy Crawford

Gnóthaí Corparáideacha

Plean Corparáideach 2004 - 2009
Clúdaíonn an Plean Corparáideach atá ann faoi
láthair an tréimhse 2004 go 2009. Beidh an
Chomhairle ag leanúint leis na mionstraitéisí is gá
chun na cuspóirí atá liostáilte sa phlean a bhaint
amach. Beifear ag cur tuarascáil bhliantúil faoin dul
chun cinn chuig na Comhaltaí in am trátha. 

Cairt Chustaiméara
Cairt Chustaiméirí
Tá Cairt Chustaiméirí ag Comhairle Contae Laoise
a leagann amach an chaoi ina bhféachann an
Chomhairle le plé lena custaiméirí. Tá an
doiciméad ar taispeáint i ngach Oifig Chomhairle
phoiblí agus ar ár suíomh idirlín
"http://www.laois.ie" www.laois.ie . Mar chuid den
Chairt tá Nós Imeachta maidir le Gearáin, ar féidir le
haon duine áis a bhaint as mura bhfuil sé sásta le caighdeán na seirbhíse a fhaigheann sé.

Buaic-Phointí

o 3ú Bealtaine 2006 - Fáiltiú Oifigiúil Cathartha in onóir Phádraig Uas. Breatnach 
ar ócáid a thofa mar Uachtarán Chumann Feirmeoirí Éireann.

o 17ú Bealtaine 2006 - Fáiltiú Oifigiúil Chathartha in onóir Bhuaiteoirí Chraobh na 
h-Éireann 2005/2006 ó Choláiste Naomh Fhearghail, Rath Domhnaigh a bhuaigh 
Craobh na h-Éireann sa Chamógaíocht Sinsear B agus Craobh na h-Éireann san 
Iomáint Sinsear A de chuid Ghairm Scol Uile Éireann.

o 29ú Bealtaine 2006 - Fáiltiú Oifigiúil Cathartha  in onóir na Comhairle Ealaíne 
agus Scoil Cheoil Laoise. 

o 13ú Deireadh Fómhair - Seoladh Rex Madra Chuardaigh agus Tharrthála de 
chuid Lucht Cosanta Sibhialta.

o 18ú Deireadh Fómhair - Fáiltiú Cathartha Oifigiúil in onóir Chomóradh Caoga 
bliain Club Lúith-Chleasa Naomh Abban.

o 20ú Nollaig 2006 - Fáiltiú in onóir Chlub Camógaíochta na Seamróga - Buaiteoirí 
Chraobh Shóisearach Camógaíochta Uile Éireann 2006. 

Deontais Ard Oideachais

Bronnann Comhairle Chontae Laoise Deontais Ard Oideachais de réir Acht na nÚdarás Áitiúil (Deontais Ard
Oideachais) 1968-1992 ar san na Roinne Oideachais agus Eolaíochta. Chun a bheith i dteideal deontas a
fháil faoin scéim ní foláir don té a lorgaíonn an deontas na riachtanais mar atá leagtha amach sa scéim a
shásamh. Fógraítear an scéim gach bliain ag us is é an 31ú Lúnasa an dáta scoir chun glacadh le h-iar-
ratais líonta. Bíonn sonraí na scéime agus foirmeacha iarratais ar fáil, de ghnáth, i Mí Iúil ó Rannóg na
nDeontas Ard Oideachais nó ag ár suíomh Idirlíon www.laois.ie/heg. Faoi Scéim na ndeontas 2006, thug
Comhairle Chontae Laoise 182 deontas nua agus leanadh le 268 a bhí ann cheana. Bé an deontas cothab-
hála ba mhó ar fáil ná ¤3,1 10 agus ardaíodh an táille cláraithe go dtí ¤800.Ardaíodh Ráta Speisialta an
Deontais Chothabhála a díoladh go dtí ¤5970.  Bhí 1 1 Deontas nua agus 42 sean-chinn i dteideal an deon-
tais seo a fháil. Bé ¤1,956,562.06 an méid iomlán a díoladh amach i 2006.

Sláinte agus Sábháilteacht

Comhairleoir Sábháilteachta: Jim Bolger

Cheap Comhairle Chontae Laoise Comhairleoir Sábháilteachta lán aimsire in Eanáir. Sé gnó an
Chomhairleora Sábháilteachta deimhin a dhéanamh de go bhfuil Sábháilteacht, Sláinte agus Leas foireann
na Comhairle Contae agus daoine a fhéadfadh a bheith faoi thionchar réimse leathan gníomhaíochtaí na
Comhairle, á riaradh ar an leibhéal is fearr a fhéadfadh. Ina theannta san athbhunaíodh gnéithe
Comhairleacha Sábháilte chun déileáil go gníomhach le nithe Sláinte, Sábháilteachta agus Leasa.
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Gnóthaí Corparáideacha, Acmhainní Daonna, Teicneoliaíocht Faisnéise Agus Cumarsáide

Bronnadh ag Comhairleoir Larry Kavanagh, 
nach maireann, R.I.P., Cathaoirleach ar 
Pádraig Walshe, Uasal Uachtarán C.F.A

Aíonna ag an Fáiltiú Oifigiúil in Onóir an 50ú Comóradh
Chumainn Lúith-chleasa Naomh Abban, 1955 - 2005



Compháirtíocht

Ba iad na daoine seo a leanas a bhí mar bhaill de Choiste Páirtíochta na h-Áite Oibre ar an 31ú Nollag,
2006

Ainmniúcháin ón mBainistíocht Ainmniúcháin ón gCeárd Cumainn

John Daly Comh-Chathaoir John Culleton Comh-Chathaoir
Anna Marie Delaney Michael O’Loughlin
Denise Rainey Bill Devoy
Ian McCormack Wes Wilkinson
Gerry Maher Valerie O’Reilly

Gníomhaíochtaí 2006

Áiseanna Leasa

Leanadh leis an gclár chun áiseanna leasa a sholáthar do oibrithe bóthar i ngach ceann des na ceantair.
Soláthraíodh aonaid nua i gCúl a' tSúdaire agus i Mainistir Laoise agus tá obair leanúnach ar siúl chun áit
cuí a aimsiú le haghaidh áiseanna i Maighean Rátha, atáthar ag súil go mbeidh sé críochnaithe go luath i
2007.Tosaíodh an obair, chomh maith, ar athnuachan íosta na mbóithre ag Maidenhead sa Cheantar
Thoir. Aontaíodh ansin ar mheasúnú a dhéanamh ar na háiseanna ag an Áis Cóireála Uisce agus Fuíoll
Uisce leis an aidhm clár oibreacha a tharraingt aníos atá le bheith tosaithe i 2007.

Ag Láimhseáil Athrú Mór Trí Pháirtíocht

D'aithníodh liosta de nithe atá le bheith déileáilte leo trí Pháirtíocht ag an gcruinniú a bhí ar siúl idir
Oifigigh Chumainn Sinsearacha agus Foireann Bhainistíochta Shinsearach. San aireamh ins na nithe atá
le bheith déileáilte leo tá fostaithe le bheith páirteach i bhforbairt phleananna chorparáideacha mar chuid
de, agus i bpolasaithe acmhainn straitéiseacha, i bhfeabhsú conair a slí bheatha, ragobair, sláinte agus
sábháilteacht, PMDS.

Doiciméid Pholasaí

D'aontaíodh ar na Polasaithe Láthair Oibre seo a leanas trí Pháirtíocht:
o Polasaí Soghluaisteachta
o Polasaí Frith Calaoise agus Éilleatheachta
o Polasaí Insealbhaithe
o Polasaí Fón Póca

PPP/DTO Treoirlínte Comhairleacha

Bhí Treoirlínte Comhairleacha le haghaidh Chomhairliú na Scairshealbhóirí le haghaidh Fostóirí, agus a n-
Ionadaithe, i leith PPP/DBO dréachta ag an gCoiste Páirtíochta, agus tacaithe ag an Fhoireann
Bhainistíochta le haghaidh a gcur i bhfeidhm.

Cistíocht

Aontaíodh ar an gcistíocht seo a leanas do thograí i 2006:-

o Imeascadh na foirne ¤3,000
o Nuachtlitir ¤2,500
o Togra na Gaeilge ¤2,500
o Eolas ar Chothromaíocht ¤3,500
o Éacht Sóisear Éireann ¤3,500
o Aonaid Leasa ¤6,000

Grúpa Cigireachta na h-Oibre

Ghlac an Coiste Páirtíochta páirt san léiriú do Ghrúpa Cigireachta na h-Oibre in Aibreán 2006 inar shon-
raíodar dul chun cinn obair Choiste na Páirtíochta san dá bhliain deireanacha.

Coistí Páirtíochta Ceantair

Lean na trí Choiste Páirtíochta Ceantair lena gcuid oibre le linn 2006 inar tugadh aird ar mhórán nithe mar
shláinte agus sábháilteacht, PMDS, gnéithe leasa, agus doiciméid pholasaí. Bailíonn na coistí seo le
chéile gach 6 seachtain agus oibríonn siad go dlúth le Coiste Páirtíochta na h-Áite Oibre. Bhí comhchruin-
niú idir bhaill an dá choiste agus Comh-Chathaoirligh an Choiste Pháirtíochta i Nollaig 06 chun dul chun
cinn a mheas go dtí an lá atá inniu ann.

COMHAIRLE CHONTAE LAOISE TTuuaarraassccááiill BBhhlliiaannttúúiill 22000066 9

Bainisteoir an Chontae, Peter Carey, Uasal le baill na foirne John Culleton, Denise Rainey agus Dom Reddin a
dhéan bronnadh ar an nGrúpa Performance Variation le linn a dturais go Laois



GCGC (Grúpa Cothuithe Ghníomhaíocht Choirp)

Gníomhaíochta a d'eagraigh GCGC le linn 2006 ab ea clár siúlóide, Lá Dírithe ar Shláinte, Dúshlán Nós
Maireachtála ag gach fostaí. Ghlac Grúpa oibrithe páirt, chomh maith, i Rás Mion-Mharathon na mBan.
Moladh agus for-deonaíodh Ballraíocht Chorparáideach ins na h-ionaid fóillíochta áitiúla do 2006.

An Coiste Glas

Déanadh bronnadh ar an gCoiste Bainistíochta toisc an tacaíocht a thugadar do gach fostaí laghdú,
athúsáid agus athchúrsáil nuair ab fhéidir leo. Lean An Coiste Glas ar aghaidh le béim a chur ar tháb-
hacht fuíoll a laghdú.

Saoráil Faisnéise

Iarratais faighte/próiseáilte

Iarratais idir lámha ag 31/12/2005 5
Iarratais faighte le linn 2006 27
Cinneadh tógtha le linn 2006 29
Cinneadh diúltaithe 1
Iarratais tarraingthe siar 1
Iarratais idir lámha mar atá ag 31/12/2006 1

Cineál eolais á lorg

Pearsanta(don iarrthóir) 8
Neamh-phearsanta 19

Achomhairc

Achomhairc don Coimisinéir Faisnéise 1
Achomhairc don Ard Chúirt Nil

Foinse na n-Achainí 

Tuairisceoirí Nil
Gnó 1
Baill an Oireachtais Nil
Baill Údarás Áitiúil Nil
Eile/Gnáth-Phobal 26
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Clár na dToghthóirí 2006 / 2007

Togh-Roinn na Dála Toghthóirí Uachtaráin Toghthóirí na Dála

Laois - Uíbh Fháilí 49,002 49,319
Iomlán 49,002 49,319

Togh-Roinn Pharlaimint na hEorpa Eorpacha Dóighiúla Toghthóirí Eorpacha Toghthóirí

Cúige Laighean 49,382 57

Iomlán: 49,382 57
Togh-Roinn Cheantar Áitiúil Líon na d-Toghthóirí
Buiríos Mór Osraí 14,025
Ioma 8,179
Log an Churraigh 8,205
Móinteach Mílic 7,015
Iomlán 49,755
Toghthóirí Rialtais Áitiúil na gComhairle Bhuirg nó na gComhairle Bhaile 

Comhairle Bhaile Mhóinteach Mílic 2,505

Comhairle Bhaile 
Phort Laoise

7,144

Iomlán 9,649

Toghthóirí Poist agus Toghthóirí Speisialta:

Togh-Roinn Dála Gardaí Fórsaí Cosanta Taidhleoirí Iad siúd le Máchail choirp Post &rl Toghthóirí Speisialta

Laois-Uíbh Fháilí 6 150 5 22 0 6

Iomlán 6 150 5 22 0 6

Baill de Chlub Camógaíochta, Harps, Buaiteoirí Uile Éireann Camógaíochta Sóisir 2006 ag Fáiltiú Oifigiúil in onóir na bua

Clár na dToghthóirí

Tá an Chomhairle freagrach as cur le chéile Chlár na dToghthóirí do Chontae Laoise a thagann i bhfeidhm ar an 15ú Feabhra gach bliain. Chun a bheith i dteideal a bheith curtha ar Chlár na d-Toghthóirí ní foláir duit
a bheith ar a laghad 18 bliain d’aois ar an lá go dtagann an clár i bhfeidhm agus níorbh fholáir duit bheith id’ ghnáth-chónaí sa stát ar an 1ú Meán Fómhair sa bhliain roimh theacht i bhfeidhm don gClár.



Iontaobhas Oidhreachta Cholmcille Leitir Ceanainn 24ú - 26ú Feabhra 2006
Taispeántas Éireann Baile Átha Cliath 25ú Eanáir 2006
Scoil Gheimhridh Mhic Ghiolla Meara Cathair na Mart 27ú - 29ú Eanáir 2006
Scileanna na Meán Droichead an Chláirín 28ú Eanáir 2006

Comhdháil Turasóireachta an Tuaiscirt Aontroim 3ú & 4ú Feabhra 2006
Pleananna Frith-Chiníochais agus Uilíochais Baile Átha Cliath 9ú Feabhra 2006
Cumann Údarás na m-Bardas Leitir Ceanainn 10ú - 11ú Feabhra 2006

Cumann Chomhairlí na g-Cathracha 
agus na g-Contae Dún Dealgan 9ú - 11ú Márta 2006
Bás ar Bhúr m-Bóithre Inis 22ú - 24ú Márta 2006
Comhdháil Saor-ó-Chumhacht Eithnigh Londain 23ú Márta 2006
Kinnock faoi an Eoraip Baile Átha Cliath 24ú Márta 2006
Cúrsa Traenála I.P.A. An Tulach Mór 28ú Márta 2006
Cumann na Scoileanna Pobail
agus Cuimsitheacha Cill Airne 30úí Márta - 

1st Aibreán 2006
Dlí um Chlúmhilleadh, leabhal agus aithis Trá Lí 8ú Aibreán 2006
Comhdháil C.C.Ú.Á Cill Chainnigh 20ú - 21ú    Aibreán
2006
Oidhreacht Rattoo Baile an Bhuinneánaigh 26ú - 29ú Aibreán 2006 
Díriú Tras-teorainn Droichead Átha Droichead Átha 27ú - 29ú Aibreán 2006

Taispeántas E.C.T. Baile Átha Cliath 4ú - 5ú Bealtaine 2006
Comhdháil Bhliantúil Timpeallachta Inis Arcáin Corcaigh 4ú - 5ú Bealtaine 2006
Dearcadh Nua ar Aois Baile Átha Cliath 6ú Bealtaine 2006

Comhdháil na n-ealaíon Lios Tuathail Lios Tuathail 11ú - 12ú Bealtaine
2006
Comhshnaidhm na g-Comhairleoirí Eorpacha Dún na nGall 12ú Bealtaine 2006
Comhdháil Bhliantúil na b-Páirtíochta Corcaigh 18ú - 20ú Bealtaine
2006
Ócáid Chathair na Mart Cathair na Mart 18ú - 19ú Bealtaine
2006
Ailtireacht sa Rannóg Phoiblí Cathair na Mart 8ú- 9ú Meitheamh 2006
Comhdháil Pholasaí Réigiúnach An Muileann gCearr 23ú Meitheamh 2006
Comhdháil Chúramaí Poiblí Baile átha Cliath 29ú Meitheamh 2006
Scoil Shamhraidh Byrne Perry Loc Garman 23ú - 25ú Meitheamh 

2006
Ról na h-Earnála Pobail agus Deonaí Dún Dealgan 15ú Meitheamh 2006
Scoil Shamhraidh Synge Cill Mhantáin 2ú - 8ú Iúl 2006
Seirbhísí Pleanála an Rialtais Áitiúil Dún na Séad 6ú - 8ú Iúl 2006
Cumann Lohn Hewitt Ard Mhacha 24ú - 28ú Iúl 2006
Scoil Shamhraidh Mac Giolla Dún na nGall 16ú - 21ú Iúl 2006
Seirbhísí Rialtais Áitiúil agus Timpeallachta Eochaill 21ú Lúnasa 2006

Na h-Ealaín agus Rialtas Áitiúil Dún na nGall 24ú - 26ú Lúnasa 2006
Forbairt Spraoi agus fóillíochta Cill Caoi 31ú Lúnasa - 

1ú Meán Fómhair 2006 
Scoil Shamhraidh Mhic Giolla Meara Lios Dún Bhearna 19ú - 26ú Lúnasa 2006
Scoil Shamhraidh Humbert Maigh Eo 17ú - 20ú Lúnasa 2006
Scoil Shamhraidh Parnell Cill Mhantáin 3ú - 18ú Lúnasa 2006
Scoil Shamhraidh Carleton Clochair 7ú - 11ú Lúnasa 2006
Comhairle Bhaile na Clocha Liatha Na Clocha Liatha 29úMeán Fómhair - 1 Deireadh 

Fómhair 2006
Todhchaí d'ár n-uisce Corcaigh 28ú - 29ú Meán Fómhair 2006
Eochaill tríd na h-Aoiseanna Eochaill 22ú - 24ú Meán Fómhair 2006
Deireadh Seachtaine Liteartha Benedict Kiely An Ómaigh 15ú - 17ú Meán Fómhair 2006
Cumann Údarás Bardas na h-Éireann An Cabhán 14ú - 16ú Meán Fómhair 2006
Athrú Aeráide agus Soláthar Fuinnimh Sligeach 8ú Meán Fómhair 2006

Ag fáil Greama Cill Airne 5ú - 6ú Deireadh Fómhair 2006
Comhshnaidhm na g-Comhairleoirí Eorpacha Doire Colmcille 12ú - 13ú Deireadh Fómhair 

2006
An Stair Rúnda Corcaigh 12ú - 13ú Deireadh Fómhair 

2006

Scoil Fómhair Neil T. Blaney Leitir Cheannainn 13ú - 14ú Deireadh 
Fómhair2006

Leasú an Riaracháin Phoiblí Béal Feirste 18ú Deireadh Fómhair 2006
Dubhghlas de h-Íde Ros Comáin 20th - 22nd Deireadh 

Fómhair 2006
Iompar frith-shóisialta Carraig na Siúire 27ú - 28th Deireadh

Fómhair 2006

Saoirse Ceadúnas nó Saoirse An Clár 7ú - 8ú Samhain 2006
Cumann Féilte na h-Éireann I nis Díomáin 9ú - 11ú Samhain 2006

Cumann Bhall na n-Údarás Áitiúil An t-Inbhear Mór 10ú - 11ú Samhain 2006
Forbairt na Sionainne Sráid na Cathrach 14ú - 15ú Samhain 2006
Ceannasaíocht Pobail agus Fiontraíochta Corcaigh 14ú - 16ú Samhain 2006
Les Recontres Béal Feirste 23ú - 26ú Samhain 2006
Cumann Bhall na n-Údarás Áitiúil An t-Inbhear Mór 10ú - 11ú Samhain 2006
An t-18ú Comhdháil Turasóireacht Náisiúnta Inis Díomáin 24ú - 25ú Samhain 2006
Bord Forbartha Chontae Ros Comáin Ros Comáin 28ú Samhain 2006
Cumann Forbartha Chontae de chuid Áth Treasna Maigh Eala  31ú Samhain - 2ú Nollaig 2006
Comhshnaidhm na g-Comhairleoirí Eorpacha Inis Ceithleann 8ú Nollaig 2006
An Cháinaisnéis agus An Rialtas Áitiúil Loch Garman 9ú Nollaig 2006
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Thacaigh Comhaltaí na Comhairle leis agus ghlac páirt sna Comhdhálacha a leanas i 2006



Staitisticí Earcaíochta

Bhí 511 duine fostaithe ag Comhairle Chontae Laoise ag an 31ú Nollaig 2006.

Le linn 2006 rith Comhairle Chontae Laoise 78 gcinn de chomórtais as a bhfuil na staitisticí seo a leanas
tógtha:

ITionscnaimh Chothromaíocht Oibre Agus
Saoil

Ag deireadh na bliana bhí 2 ag tógáil Briseadh Oibre,
bhí 30 oibrí páirteach scéim roinnte poist/oibre, ghlac
22 le Scéim Saoire do Thuismitheoirí agus bhain 9
úsáid as Am Téarma.

Caidrimh Thionscaile

Leanann Comhairle Chontae Laoise lena dea-cháil i leith chaidreamh tionsclaíochta. Níor cailleadh aon lá
de bharr stailce.

Traenáil na bhFostaithe agus Forbairt

Dírímid, Comhairle Chontae Laoise, go straitéiseach ar thraenáil agus ar fhorbairt ár bhfostaithe. Le linn
2006 sheol An Chomhairle an Córas Forbartha Oibrithe Bainistíochta (CFOB). Bhí an clár traenála forbartha
ar fhoirmeacha Anailís Riachtanais Traenála i dteannta Phleananna Forbartha Pearsanta (PFP) na bhfos-
taithe.

Bhí caiteachas de ¤309,000 ar thraenáil agus soláthraíodh clár traenála an-chuimsitheach i rith na bliana.
Samplaí de chláir a soláthraíodh ab ea:-

Cúrsa Soláthraí Traenála

Slí na sábhála Ciarán Ó Dairbhre
Comharthaí, Soilsiú agus Cosaint CRT Ros Cré
Scileanna Agallaimh Comhaltaí Deasún Ó Dúill
Scileanna lucht na gCeist IBÉ
Bainistíocht Shábháilte san Tógáil Do Fheitheoirí ITS
Rothaí Scrábacha CRT Ros Cré
Traenáil do lucht na h-éalainge ORBIS
Traenáil Chosanta leanaí Feidhmeanacht Seirbhís Sláinte
CTPE Ionad Ríomhaireachta Chúl a' tSúdaire
Finné Saineolach Sciamhlann La Touche Bond Salon

Bhain roinnt fostaithe buntáiste as cabhair tugtha faoi scéim oideachas 3ú leibhéal do fhostaithe.

D' Fhreastail fostaithe ar Chomhdhála agus ar Sheimineáir a bhain lena aicme saothair. Bhí ár gcéad sear-
manas bliantúil “Bronnadh na dTeastas” ar siúl ar an 19ú Nollaig.

Barr Feabhais trí an Duine

Sé an creidiúnú Barr Feabhais trí an Duine an
caighdeán náisiúnta de chuid na hÉireann do fhor-
bairt acmhainn daonna.
o Sé an dá príomh aidhm atá aige ná gníomhú
mar úirlis feabhsaithe ghnó agus athrú agus tionsc-
namh a thiomáint chun cinn.

o Foghlaim agus forbairt na bhfostaithe a
ghríosú ina iomlán chun go n-uasmhéadófaí a
dtairbhe do riachtanais speisialta na heagraíochta
agus go mbeidís gafa de réir aidhmeanna na hea-
graíochta.

Tá an duais seo bainte amach ag eagraíochtaí go bhfuil córais dea-cleachtais de chuid Acmhainn Daonna
i bhfeidhm acu, go háirithe i gcás fhostaithe a thraenáil i bhforbairt agus i gcumarsáid agus go mbeadh baint
acu i bpróiseas theacht ar chinneadh san eagraíocht. Bhuaigh Comhairle Chontae Laoise an duais seo i
2005 agus choimeádadar an Duais chun Feabhais trí an Duine faoin chaighdeán difriúil i 2006. Éacht is ea
an bua oirearc seo don lucht oibre. Teastas eachtrach é de chuid Fás agus léiríonn sé an iarracht agus an
díograis ag an uile fhostaí dá fhoghlaim agus dá fhorbairt féin, mar aon lena bhaint mar dhuine ann féin,
agus mar chuid de fhoireann, i síor-fheabhsú obair sheirbhísí agus aidhmeanna na n-eagraíochtaí.
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Acmhainní Daonna

 

Iomlán na n-Iarratas faighte 1433

Fireann Baineann

Iarrthóirí 494 939
Iarrthóirí Buacacha 127 130

Ceapacháin Bhuana/Ardú Céime 2006
Fireann Baineann

Ceapacháin 23 14
Ardú Céime 8 13

Bronnadh na dTeastas ar son Bainistiú go Sábháilte do
Cheannasaí Tograí Tógála, An Nollaig, 2006

Duais Barr Feabhais toisc Daoine 2005



Ionannas

Tá Comhairle Chontae Laoise mar Fhostóir chomh-deiseanna agus tá sé tugtha do glacadh le réimse
leathan polasaithe, cleachtais agus cur chuige go bhfuil mar aidhm acu iarracht agus obair an duine aonair
a aithint, a scileanna a fhorbairt agus chomh-deis a thabhairt do gach aoinne a scileanna agus a (h)ábal-
tacht a chur i gcrích.

Tá Foireann Ghníomhach Ionannais, bainteach leis an mbainistíocht agus leis an lucht saothair, ann chun
scrúdú a dhéanamh ar ghnéithe ionannais, dul chun cinn a mheas agus deimhniú go gcuirfí aidhmeanna
ionannais i gcríoch.

Comharthaí Náisiúnta Feidhmíochta

Bhuaigh An Chomhairle ar an meán 3% den Chomhartha Feidhmíochta Náisiúnta ar chaiteachas ar
thraenáil agus ar fhorbairt mar chéatadán den phárolla iomlán do 2006.Bé 4.6% an cur amach a bhí ag
Comhairle Chontae Laoise.

Baineann na staitisticí seo a leanas le líon na laethanta caillte toisc bhreoiteacht, bíodh sé le nó gan teas-
tas.
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Bronnadh ag Comhairleoir Larry Kavanagh, nach maireann, R.I.P., Cathaoirleach agus Bainisteoir an
Chontae Mr Peter Carey ar Mr Louis Brennan ar ócáid a scortha ó Chomhairle Chontae Laoise

Benny Grady (lár) agus é lena chomh-leacaithe,
Patrick Dunphy agus Fintan Lalor ar lá a scortha mar

Oibrí Ginearálta ó Chomhairle Chontae Laoise

Larry agus Kathleen Kavanagh ar ócáid scortha
Larry óna phost mar Ceannasaí 

Seirbhísí Ginearálta ó Chomhairle Chontae Laoise

Indáil leis na laethanta oibre a cailleadhmar gheall
ar shaoire dheimhnithe agus neamhdheimhnithe
seod iad na staitisticí.

2006 2005

Deimhnithe 3.61% 3.47%

Neamhdheimhnithe 0.44% 0.5%

2006 2005
Chuaigh an Chomhairle thar an
Táscaire Feidhmiúcháin Náisiúnta 3%
le haghaidh caiteachais ar oiliúint agus
ar fhorbairt mar chéatadán de chostais
iomlána párolla i   2006. 

4.6% 4.43%



Go Ginearálta

I 2006 lean An Roinn TEC ag sá Chontae Laoise mar cheannródaí in úsáid teicneolaíochta nua aimsire agus
choimeád sé a áit mar cheann des na húdaráis áitiúla is fearr sa tír Tá na príomh-thograí go raibh an TEC
bainteach leo le feiceáil thíos faoi thrí cheann teidil eadhon Córais Eolais Gheografacha, Forbairt Bog Earraí
agus Riarachán Ghréasáin.

Córais Eolais Gheografacha

Tá tábhacht CEG méadaithe mar theicneolaíocht in
údaráis áitiúla chun anailís a dhéanamh ar shonraí
le gnéithe geografacha. Tá baint ag 80% den eolas
in úsáid ag údaráis éagsúla le Geograif.

Seoladh an Córas gPlean breisithe don gcéad uair
in údarás áitiúil i 2006.Léiríonn sé sin suíomh agus
sonraí an uile iarratas pleanála faighte ag Comhairle
Chontae Laoise. Ceadaíonn an t-eagrán breisithe
seo cuardach breise de réir na mbailte fearann nó
de réir ainm an iarrthóra. Tá sé ar fáil faoi an rannóg
phleanála ar an bpríomh ghréasáin nó ag www.laois.ie/gplan.

Chuir an Roinn CEG Córas Bainistíochta Sealúchas i bhfeidhm i 2006 faoin ainm Clár Leasa
Sealúchas(CLS). Sé feidhm an Togra seo ná sonraí digiteacha a choimeád ar gach idirbheart sealúchais
curtha i gcríoch ag an gComhairle mar aon le haon sonra stairiúil. Cinnteoidh sé bainistíocht éifeachtach,
tairbheach ar phunann sealúchas na Comhairle agus dáileadh na sonraí ar fáil trí bhrabhsálaí gréasáin. Tá
naoi gcinn de údaráis áitiúla ag úsáid an chórais seo faoi láthair.

Forbairt Bhogearraí & An Idirlín/Inlín

Sa bhliain 2006 lean an Fhoireann Bhogearraí ag forbairt agus ag cur i bhfeidhm bogearraí le tús a chur le
roinnt tograí tábhachtach. Soláthraíonn an pacáiste ÉGT (Éascú Gnóthaí Tithíochta) córas iomlán lán-aon-
taithe a chlúdaíonn gach a bhaineann le cúrsaí tithíochta, agus a thugann slí isteach ar gach eolas cuí, agus
a gcaoi tuarascála dóibh san a dhéanann cinneadh ar chúrsaí tithíochta. I gcúrsaí pleanála lean an fhoire-
ann ag cur feabhais ar an gcóras fiosruithe ar an suíomh idirlín agus faoi láthair táid ag cur an sméar mul-
laigh ar Chóras Réamh-Phleanála Féin-Seirbhíse a bheidh ar fáil ar laois.ie go luath i 2007. Ceadaíonn an
córas seo don úsáidí a theorainn féin timpeall an tsuímh mholta a tharraingt agus eisíonn siad tuairisc
láithreach dóibh ansin ar pholasaithe na comhairle agus an rialtais a fhéadfadh dul i bhfeidhm ar fhorbairt a
suímh mholta. Tá córas eile (Córas Bainistíochta Ghléas-Láimhe do Bhailiúcháin Mhéadair Uisce) a d'fhor-
bair an fhoireann, a fheabhsaíonn próiseas inmheánach agus cruinneas an bhailiúcháin sonraí uisce don
Roinn Seirbhíse Uisce. Beidh an Córas seo in úsáid anois ag gach uile léitheoir méadar uisce.

Is gné Seirbhís Chustaiméara go bhfuil Comhairle Chontae Laoise tar éis gealladh a thabhairt go bhfuilid
chun an caighdeán is airde cúram custaiméara a sholáthar. Ag tarraingt ar deireadh 2006 chuir an fhoire-
ann bhogearraí réiteach i bhfeidhm agus a thástáil i dtaobh Bhainistíocht Ghaoil Chustaiméara.

Soláthraíonn an réiteach seo taca phróiseas ghnó san “éadan oifig” mar cheisteanna, gearáin agus
eiseachada seirbhíse. Beidh gach idirbheartaíocht le custaiméir anois curtha le stair a theagmhála agus is
féidir leis an bhfoireann eolas faoi chustaiméirí a tharraingt as an gcóras mar is gá.

Nuair a bheidh sé curtha i bhfeidhm ina iomlán i 2007 beidh idirbheartaíocht díreach ag an gcustaiméir leis
an gcomhairle trí bhealaí difriúla mar an idirlíon, r-phost, teileafón uathoibríoch / guth freagra idirb-
heartaíochta (GFI).

Déanadh ath-eagrú iomlán ar shuíomh idirlín Chomhairle Chontae Laoise i 2006. Tá an suíomh ath-
dheartha ag réiteach ina iomlán le caighdeáin insroichte agus inúsáidte. Taobh amuigh de sheoladh ranna
nua eolais tá líon gnéithe breisithe curtha leis mar áiseanna íocaíochta seirbhísí ar-líne. Táid seo tar éis
feabhas a chur ar leibhéal na seirbhísí ar-líne ar fáil agus cuireann siad le h-éileamh an tsuímh. Tá cuaird
ar an suíomh méadaithe go dtí 22,000 ceann sainiúil in aghaidh na míosa agus go dtí os cionn 200,000 ar
leathanaigh.

Tá Comhairle Chontae Laoise tar éis a bheith páirteach go gníomhach i gcur chun cinn an Bhanda Leathan
trí an Chontae. Seoladh An Banda Leathan chuig na scéimeanna seo a leanas i 2006.- Ráth Domhnaigh,
Baile Cholla, Baile Bhriotáis, Ioma, Cill an Aird, An Fraoch Mór, Cill m'Ínse, Darú, Cluain na Slí. I Mí Márta
2006 h-eagraíodh Oíche Eolais i bPort Laoise chun pobal gnó Phort Laoise a mhealladh chuig Líonra
Ceantair Uirbeach Phort Laoise. Ina theannta san agus iad ag comhoibriú le contaetha lár tíre d'fhoilsigh an
rannóg ICT Treoir do Leathan Banda i Lár na Tíre atá fáil ag www.laois.ie

Riaradh Líonra

Dhein an binse Tacaíochta próiseas ar 2,500 glaoch ag lorg cabhrach ó lucht úsáidte le linn 2006.

Lean clár ath-sholáthar bog earraí le linn 2006 le 50 ríomhaire deisce sonraithe á seoladh mar aon le méid
áirithe Freastalaithe, Ríomhairí Glúine, Printéirí agus fearas cumhdach eile.

Cuireadh isteach córas nua teileafóin ag Craobh Leabharlann Phort Laoise agus soláthraíodh ceangail nua
Sonraí agus Teileafóin ag Oifigí nua de chuid na Roinne Chothabháil Tithe ag Bóthar Mhaighean Rátha, Port
Laoise. Soláthraíodh an Idirlíon don Phobal ag leabharlann An tSráid Bhaile faid is a déanadh uathoibriú ag
Tigh Mhochua agus ag Cluain na Slí.

Déanadh uas-ghrádú ar an gceangal sonraí ó Leabharlann Chúl a' tSúdaire, chomh maith.
Cuireadh isteach Ceangail Chraolacháin de ard caighdeán i roinnt oifigí timpeall cheantair Bhaile Phort
Laoise.

Chun iarracht a dhéanamh chaighdeán níos éifeachtúla a aimsiú agus costais a laghdú déanadh áith-bhre-
ithniú ar chonradh theileafóin sho-ghluaiste de chuid na Comhairle le linn na bliana agus mar thoradh an
áith-bhreithnithe sin tugadh an conradh do O2. 

Chun fuíoll páipéir agus láimhseáil páipéir a laghdú tógadh isteach inneall Brúite agus Séalaithe Páipéir go
luath i 2006 a dhéanann próiseáil ar dhuillíní pá, sonraisc agus araile níos éifeachtaí ná mar a déanadh
cheana.

COMHAIRLE CHONTAE LAOISE TTuuaarraassccááiill BBhhlliiaannttúúiill 22000066 15

Rannóg na Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide



Cathaoir: Brian Stanley MCC

Comhaltaí: Earnálach:
William Aird, M.C.C. Mary Wheatley 
Larry Kavanagh,R.I.P, M.C.C. Pat Culleton 
Paddy Bracken,  M.C.C. John Grace
Seamus McDonald, M.C.C. Mick Dowling 
Catherine Fitzgerald, M.C.C.
Marc Connolly, T.C.

Stiúrthóir Seirbhísí: Declan Byrne
Oifigeach Sinsearach Feidhmiúcháin: Carmel McNicholl
Innealtóir Sinsearach 
Feidhmiúcháin: P.J. Dempsey
Oibrí Sinsearach Sóisialta: Fionnuala Daly
Leabharlannaí Contae: Gerry Maher

Seirbhísí Tithíochta

Is é príomh aidhm Chomhairle Chontae Laoise ná, a mhéid tithíochta agus is féidir a chur ar fáil, d’fhonn
na ranna éagsúla gátair a shásamh agus chun an réimse iomlán de rogha thithíochta a chur chun chinn.

Buaic-phoinntí 2006

Plean cuimsitheach ullmhaithe do Thionscadal forbartha Chnoc Máigh
An scéim Iostais Chíosa a chur i gcríoch
Glacadh le Scéim Díolachán suíomh don Chontae i Marta 2006
Glacadh le Scéim ath-dhéanta de thosaíochtaí díolacháin do thithíocht in-acmhainn dhaoine i Mí na Marta
2006
Glacadh le scéim ath-dhéanta de Thosaíochtaí cur ar cíos i Mí an Mheithimh 2006

Tuairisc ar SPC

I rith na bliana 2006, tháinig an SPC Tithíochta, Sóisialta agus cultúrtha le chéile in
Eanáir, Marta, Meitheamh, Meán Fómhair agus Mí na Nollag.

Ag na cruinnithe seo glacadh le tuarascála agus moltaí ó Roinn na Tithíochta, Roinn Ealaíona, Roinn
Oidhreachta, Roinn Spóirt agus Caitheamh Aimsire agus Roinn na Leabharlainne agus déanadh brei-
thmheas orthu.

An cruinniú a bhí ann i Mí Eanáir ba chruinniú speisialta é chun an Tionscadal Forbartha atá beartaithe do
Chnoc Máighe a mheas.

Ag an gcruinniú i Mí na Marta, i measc rudaí eile, déanadh an polasaí faoi Dhíolachán Suíomh agus an
polasaí ath-dhéanta do Thithíocht in-acmhainn dhaoine a mheas.

Ag an gcruinniú i Mí Meitheamh, déanadh Scéim ath-dhéanta do Thosaíochtaí cur ar Cíos do Thitíocht
Shóisialta a mheas.

D’ Aontaigh na baill leis na polasaithe seo go léir agus ghlac an Comhairle leo

Tá an S.P.C ag oibriú go sásúil.

Scéim Iostais Cíosa

Is tionscnamh nua ag an Rialtais é An Scéim Iostais
Cíosa, ar cuireadh tús leis i gContae Laoise i Meán
Fómhair 2006, d’fhonn Riachtanais iostais daoine
atá ag fáil for-líonadh cíosa do thréimhse níos faide
ná 18 míonna agus dóibh siúd go bhfuil Riachtanais
tithíochta fad-théarmach acu a chur san áireamh.

Is é aidhm na scéime ná chun foinse breise de
chaighdeán sásúil iostais cíosa a chur ar fáil do
daoine atá i dteideal agus d’fhonn iarrachtaí
Chomhairle Chontae Laoise a fheabhsú, chun
Riachtanais fhaid-théarmacha tithíochta a bhaint
amach.
Tá go hachomair 180 daoine I gContae Laoise atá, i
láthair na huaire, ag fáil for líonadh cíosa le 18
míonna anuas agus breis agus tá tosaithe ar an obair ag déanamh breithmheas a bheith in oiriúint le
bheith sa scéim in aon chor. Chomh maith leis sin, táthar tar éis dul i dteagmháil le roinnt tiarnaí talún,
féachaint ar mhaith leo a bheith páirteach i RAS. Tá tuilleadh eolais faoin scéim le fáil ar www.laois.ie

Tógáil agus Fáil Tithíochta

I Rith na bliana cuireadh críoch le 49 tithe faoin gClár seo. Seo leanas na sonraí:

Tithe faoin dtuath 6 aonaid
Sr Bhreaclóin, Cúl á tSúdaire 1 aonaid
An Eala 18 aonaid
Clós an Nua Líne, Maighean Ratha(C.V) 2 Aonaid
Gairdíní, Clais na Fuinseoige, Port Laoise (C.V) 2 aonaid
Siúlóid an Adhastair, Cill Mhinachaí (C.V) 3 aonaid
Cúirt an Choláiste, Port Laoise (C.V) 1 aonaid
Cúirt Dáibhéid, Móinteach Mílic (C.V) 2 aonaid
Cnocán de Vesci, Mainistir Laoise (C.V) 2 aonaid
Sruth na Sráide, Port Laoise (C.V) 1 aonaid
Bóthar na Sclátaí, Gráig Chuilinn (C.V) 7 aonaid
Cuar Mhary Boro, Port Laoise (C.V) 4 aonaid
Ceannaithe 27aonaid
Inaistrithe 2 aonad
Iomlán 78 aonaid
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Polasáí Tithíochta, Sóisialta Agus Cúltúrtha

Teachíní ag Cúirt Bhuiríos, Bóthar Bhuiríos 
a bhí á dtógáil i 2006



Ba é an t-iomlán a fuarthas ón Roinn don Chlár Airgeadais i 2006 ná ¤ 21.1 m.

Achoimre ar an Chlár

Tithe á dtógáil ar an 01/01/06 194
Tithe tosaithe i 2006 158
Tithe críochnaithe i 2006 78
Tithe á thógáil fós ar an 31/12/06 274

(Tá Inaistrithe, ceannaithe dara-lámhach agus gabháltais Cuid a V curtha ins an áireamh ins an achoimre
thuas.)

Tionscadal Forbartha Cnoc Maigh

Tá Comhairle Chontae Laoise ag tabhairt faoi ath-fhorbairt a chosnóidh na mílte – milliúin Euro, in Eastáit
Cnoc Maigh, i bPort Laoise.

Tá 30 acra talún, go hachomair, de Phort Laoise, faoi dhúiche Chnoc Maigh, in a bhfuil sé eastáit údaráis
áitiúla éagsúla, go bhfuil 217 tithe iontu, tógtha agus cónaí iontu, thar thréimhse de 17 mbliain ó 1980 go
1997.

Tá Plean Cuimsitheach ullmhaithe agus glactha leis, tar éis mion- chomhráití leis na húinéirí cuí agus
glactha ag An Roinn Chomh-shaoil, Oidhreachta agus Rialtas Áitiúil.

Cuireadh é faoi bhráid na n-áitreabhach, ag cruinniú speisialta ar an 3ú Iúil, 2006.

Táthar ag súil le tosú ar Chéim 1/Clár Píolóta in ionaid Duilleog Daraí go luath i 2007.

Táthar ag súil, go mbeidh an Tionscadal Forbartha Chnoc Maigh atá beartaithe, ag díriú ar mhórán des
na fadhbanna, a bhí bainteach leis an gcéad dearadh den dá eastát agus des na tithe áirithe aonaracha.

Tá teorainn ama céimithe, sealadach de cheithre bliana á ríomhadh, d’fhonn an tionscadal a chur sa tsiúil,
ag tosú leis an scéim píolóta in Ionad Duilleog Daraí.

Ins na hoibreacha fisiceacha seo, atá beartaithe, caithfear feabhais a dhéanamh do thaobh amuigh des
na tithe, ionad chomharsanachta agus naíonra a thógáil, roinnt tithe cónaithe a scrios agus a thógáil ath-
uair, deireadh a chur le scabhait nó lánaí, leagan amach úr-nua a chur ar spásanna oscailte agus tógáil
ballaí teorainn, a chur san áireamh.

Tá dearcadh an-dearfach ag Comhairle Chontae Laoise faoin tionscadal seo agus táid ag ceapadh
acmhainní de fhoireann rí-dáiríre, ar an láithreán, chun déileáil le gach uile ghné den chur i bhfeidhm,
agus go n-oibreodh said leis na háitreabhaigh áitiúla, chun féachaint chuige go ciallmhar agus go
bhfaightear iomlán na maitheasaí don phobal ón ath-fhorbairt.

Clár Cothabhála Pleanáilte

D’ullmhaíodh clár oibreacha don Chothabháil Pleanáilte Céim 4. Tá sé ar intinn obair a dhéanamh ar
ghloiniú dúbailte ar na fascaigh i gcás 244 tithe, go hachomair agus obair aibhléise i 149 tithe. Chomh
maith leis sin, cuirfear aláraim deataigh lárnach ar fáil, i gcás 285 tithe, go hachomair. Is é an meastachán
chostais do Cothabháil Pleanáilte Céim a 4, ná ¤1.3m agus tá an obair le tosú go luath i 2007.

Iniamh Theas Lárnaigh

Sa bhliain 2004, cuireadh clár theas lárnaigh ar fáil, ag an Roinn Chomh-Shaoil Oidhreachta agus Rialtas
Áitiúil. Is é an t-airgead atá ar fáil ná ¤5,600 do theach cónaithe nó 80% den chaiteachas, pé acu is lú.
Sa bhliain 2006, cuireadh teas lárnach ar fáil i 231 tithe. Ba é an costas iomlán an chláir 2006 ná ¤1.57m
ach fuarthas ¤1.18m ar ais ón Roinn Imshaol, Oidhreachta agus Rialtas Áitiúil.

Cothabháil Stoc an Údaráis Áitiúil

Ar an 31ú Nollag, 2006 tá, 1,611 tithe cónaithe ag an gComhairle in a stoc cíosa.

As an méid seo, cuireadh 54 tigh cónaithe folamh
faoi bhráid An Roinn Chothabhála, le haghaidh
deisithe sula scaoilfí amach arís iad ar chíos i rith na
bliana.

Forbairtí Eochróra

Tá oibreacha ar siúl fós ar na forbairtí Eochróra,
Bóthar an Stáisiúin Cúl a tSúdaire(20 árasán), 40
aonad i mBaile an Chuilinn Bhig, Móinteach Mílic, 4
aonad i mBóthar na Sionainne, Maighean Ratha
agus 4 aonad i mBóthar Phort Laoise, Maighean
Ratha.

Is é aidhm an Chomhairle úsáid a bhaint as Fhorbairtí Tithíochta Eochróra agus déanann an Comhairle
fógraíocht go rialta ag lorg moltaí os na Conraitheoirí Tógála nó ón lucht Forbartha chun go gcuirfidís
Scéimeanna Tithíochta Turnkey ar fáil i gContae Laoise. Déantar na moltaí uile a mheas ag cur
Riachtanais áitiúla san áireamh.

Céim V-Straitéis Tithíochta

De réir Céim a V den Straitéis Tithíochta, críochnaíodh 87 aonaid tithíochta (24 sóisialta agus 59 in-
acmhainn dhaoine) mórthimpeall an Chontae i 2006.
Tá 158 aonad (80 sóisialta agus 78 in-acmhainn dhaoine) ag dul ar aghaidh, faoi láthair, i Mainistir
Laoise, Maighean Ratha, Móinteach Mílic, Port Laoise agus i gCúl a’ tSúdaire.

Chomh maith leis sin, tá méid áirithe Comhaontaithe ann chun tuilleadh aonaid Céim a V a chur ar fáil ins
na bailte móra seo.

Tá socraithe ag dul chun chinn faoin Straitéis Tithíochta, chun aonaid breise a chur ar fáil ag uimhir áirithe
láithreáin ar fud an Chontae.

COMHAIRLE CHONTAE LAOISE TTuuaarraassccááiill BBhhlliiaannttúúiill 22000066 17

Tithe Sóisialta agus in-acmhainn ag Imleach, The Swan, 
a osclaíodh go h-oifigiúil i Bealtaine 2006



Roinn Tithíochta Deonach

Tá an Rannóg Dheonach ag leanúint air ag comh-
líonadh ról rí-thábhachtach ag cabhrú chun
Riachtanais iostais gContae Laoise a shroicheadh.
Sa bhliain 2006, d’oscail Cumann Tithíochta
Deonach, Móinteach Mílic a fheachtas tithíochta nua
go hoifigiúil, de 24 aonaid agus Ionaid Phobail i
Sráid Wolf Tone i Móinteach Mílic.

Chuir Respond! críoch le hobair i mBaile Doimhin,
Mainistir Laoise ar 54 aonaid agus chríochnaigh
Siúracha na Carthanachta de Íosa agus Muire coim-
pléasc de 11 leapacha ag an Glasóg, Sráidbhaile.

Sa bhliain 2006 chuir Cumann Tithíochta Chlúid tús le hobair ar 47 tithe i gCoill Uí Choiléir Port Laoise
agus thosaigh Respond! ag obair ar 20 aonaid i Maighean Ratha agus 21 aonaid i Gráig Uí Choileáin
agus atá ag leanúint orthu ag obair ar 10 n-aonaid i mBaile Doimhin, Mainistir Laoise.

Tithíocht In-Acmhainn dhaoine

I rith na bliana tosaíodh ag obair ar na scéimeanna seo leanas:

Coillte Doire, Cúl a tSúdaire 36 aonaid
Radharc Ard Éireann, Cam Rois 4 aonaid
N. Ciarán, Iarla 4 aonaid
Baile Caisleán, Céim a 2 4 aonaid
Gráig Uí Choileáin 10 aonaid
Coda V 103 aonaid
Iomlán 161 aonaid

I measc na bhforbairtí Tithíochta in-Acmhainn dhaoine, a chríochnaíodh i 2006, tá:
An Eala 6 aonaid
Bóthar Chorcaí, Dar Mháigh 10 aonaid
Baile Doimhin, Mainistir Laoise 32 aonaid
Coda V 59 aonaid
Iomlan 107 aonaid

Obair ar siúl ins na Scéimeanna éagsúla

Teilgin do Thithe Cónaithe na nÚdarás Áitiúil:
Tosaithe - 2
Críochnaithe - 5

Oibreacha feabhais in ionaid Tithíocht na nÚdarás Áitiúil:
Tosaithe - 5
Críochnaithe - 4

Deontais Dhaoine Mhí-Chumasacha:
Iarratais faighte - 215
Uimhir Iomlán Deontas íoctha - 150

(Iomlán ¤) - ¤1,951,843
Deontais Deisithe Riachtanacha
Iarratais faighte - 113
Uimhir Iomlán Deontas Íoctha - 88
(Iomlán ¤) - ¤543,980

Scéim Cheannach na d-Tionóntaí:
Iarratais Faighte - 76
Tithe Díolta - 30

Iasachtaí Úinéara Roinnte

Iarratais Faighte - 69
Margaí tugtha chun chríche - 39

Scéim Liúntais Morgáiste
Iarratais Faighte - 6

Iasachtaí Blianachta Ceannach Tithe - NIL

Iasachtaí Fheabhsaithe Bhaile Tugtha Amach - NIL

Cíosa Tithíochta

Déanann an Chomhairle a Scéim Cíosa Éagsúil a áith-bhreithniú go bliantúil.

Cuireadh tús leis an Scéim is déanaí ar an 14ú Deireadh Fómhair 2006.

B’ é an meán cíos sheachtainiúil ná ¤34.50.

Fuarthas ¤2,456,31 1, mar iomlán de theacht isteach cíosa.

Iostas don Lucht Thaistil

Ghlac An Chomhairle leis an gClár Iostais Ceithre Bliana don Lucht Thaistil 2005-2008 in Aibreán 2005.

Tá dul chun cinn suntasach déanta i gContae Laoise i dtaobh iostais a sholáthar don Lucht Taistil.
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Tithe in-acmhainn ag Glaise Mhóinéir,
Ros Fhionnghlaise, á dtógáil i 2006



Bainistíocht Eastáit

Chonacthas sa bhliain 2006 forbairt leanúnach de pholasaí na Comhairle i dtaobh Rannpháirtíocht na
gcónaitheoirí i Bainistíocht Eastáit agus iad ag díriú ar ghnéithe mar:

Bainistíocht Eastáit
Cothabháil Ghinearálta
Céimeanna faoi smachtú Tráchta
Iompar Mí-Shóisialta

Cuireadh cúrsaí Réamh-thionóntacht agus láimh-leabhair thionónta ar fáil dos na tionónta nua go léir.

Comórtas don Eastát is fearr 2006

Roinn A
1ú Áit: Árasáin Radharc na hAbhann, Port Laoise.
2ú Áit Radharc na Coille, Sráidbhaile.

Roinn B

1ú Áit chomhpháirteach: Cuar Seana-Chearta, Maighean Ratha.

1ú Áit, chomhpháirteach: Mainéar Baile Mhuiris, Cúl a tSúdaire.

Tugadh duais speisialta do Phlás Dhuilleog Daraí, Port Laoise.

Tá Oifigeach Chaidrimh do Thionónta agus Airíoch Thaistil do Sheanóirí agus do dhaoine ar mhí-chumais
ag leanúint orthu ag obair sa Roinn Tithíochta.

Sa bhliain 2006 bhí 47 Cumainn áitreabhach a bhí ag fáil tacaíochta ón Roinn Tithíochta.

Urlámhas Tithíochta

Déanadh 333 iniúchadh ar fhoirgnimh chun deimhin a dhéanamh de go bhfuil said ag comhlíonadh na
Rialúcháin Tógála.

Tá ár gcaighdeáin monatóireachta ag baint amach na caighdeáin atá leagtha síos ag an Roinn Chomh-
Shaoil, Oidhreachta agus an Rialtais Áitiúil, go rialta.
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Táscairí Seirbhíse  31.12.06 31.12.05

Líon iomlán d'áiteanna cónaithe i stoc údarás áitiúil lena n-áirítear 30 Bá 1611 1519

Céadatán d'áiteanna cónaithe ar chíos 97 97.8

Céadatán d'áiteanna cónaithe atá folamh 3 2.2

Céadatán d'áiteanna cónaithe atá folamh agus faoi réir mórscéimeanna athshlachtaithe 0 0

Céadatán d'áiteanna cónaithe atá folamh agus nach bhfuil ar fáil ar chíos 45 33.33

Céadatán d'áiteanna cónaithe atá folamh agus ar fáil ar chíos 55 66.7

Meántráth a ghlactar chun áiteanna cónaithe atá ar fáil le ligean ar chíos a ligean ar  chíos
arís (i seachtainí)

37 Days (5 Weeks) 5.3

Líon athchóirithe a cuireadh i gcrích mar chéadatán líon na n-iarratasbailí a fuarthas 89.06% 83.2%

Meántráth a ghlac sé chun iarrthóirí a chur ar an eolas maidir le cinneadh an údaráis áitiúil
ar iarratais do:

Scéim Tithíochta Comhroinnte 9.8 Days 4

Scéim Iasachtaí Tithíochta 1 Day 4

Tithíocht Údarás Áitiúil 6 Days 5

Traveller Accommodation

Líon iomlán na dteaghlach taistil a fuair cóiríocht mar chéadatán na spriocanna i gClár
Cóiríocht um an Lucht Táistil Áitiúil. 

171.43% 188.9%



Scoil Ceoil Laoise

Coinníodh líon 300 dalta ar rolla na Scoile Ceoil agus i measc bhuaicphointí na bliana 2006 bhí turas ag
Ceolfhoireann na Scoile go Colounieix-Chamiers na Fraince le linn dheireadh seachtaine na Féile Pádraig
mar chuid de Chomóradh 10 mbliana de Nascadh na mBailte. I mí na Bealtaine rinne 73 mac léinn scrú-
duithe le Ceol-Acadamh Ríoga na hÉireann agus le Bord Comhlachaithe na gColáistí Ríoga Ceoil. Thug
Comhairle Contae Laoise Fáiltiú Poiblí don Scoil Cheoil agus don Chomhairle Ealaíon araon as ucht
‘seirbhís luachmhar a sholáthar nach bhfuil a leithéid le fáil i measc Údaráis Áitiúla eile na tíre.’ Tionóladh
Ceolchoirm Mhór Dheireadh Bliana in Ionad Ealaíon Dhún Másc i mí an Mheithimh. Thosaigh ranganna
Kindermusic ar bhonn for-rochtana i gCúil an tSúdaire agus i nDarú. Sheol Heather Fogarty, mac léinn
amhránaíochta, a céad DD agus bhuaigh scoláireacht chun leanúint lena staidéar mar scoláire cónaithe i
Scoil Fhinín, an Muillean gCearr
Baineadh amach bailchríoch 5 bliana na Scoile Ceoil go dtí seo nuair a bhí cónaitheacht seachtaine ag
Ceolfhoireann Shiansach Náisiúnta (CSN) RTÉ i Laois. Mar chuid den chónaitheacht áitheasach seo, a
bhí eagraithe ag an Chomhairle Ealaíon agus Ionad Ealaíon Dhún Másc araon, bhí Ceardlanna Bunscoile
agus Meánscoile, Cuairteanna ar Ospidéil agus ar Thithe Altranais, Máistir-rang do Cheolfhoireann Scoil
Cheoil Laoise, ceardlann i bPríosún Lár na Tíre agus ceolchoirm thráthnóna don phobal. Bhain os cionn
6000 duine leas as cuairt an CNS agus bhí tionchar an-dearfach ag an gcuairt ar fheasacht cheoil sa
chontae. Faoi dheireadh na bliana bhronn Chambers Ireland Duais Náisiúnta ar Scoil Cheoil Laoise, ar
mhaith an airí uirthi í, as feabhas i Rialtas Áitiúil i Rannóg na nEalaíon, Cultúir agus Fóillíochta. Bronnadh
na duaiseanna i mí na Samhna i mBaile Átha Cliath.

Amharclann na hÓige

Tugann amharclann Óige Laoise a ath-oscail i Port Laoise, Móinteach Mílic, Ráth an Domhnaigh agus
san tSráid Bhaile, in Eanáir 2005, an chaoi do dhaoine óga bheith bainteach le traenáil den scoth san drá-
maíocht. Léirigh agus chuir na ceithre grúpaí amharclann na h-óige le chéile “Showcase”, sraith de dhrá-
maí in Ionad Ealaíne Dún Maise. Léirigh Ráth an Domhnaigh “Action Packed”. Léirigh An tSráid Bhaile
“Who stole Scooby Doo”. Léirigh Port Laoise “For God’s Sake (It’s not my Problem)” agus léirigh
Móinteach Mílic “ The True Story of Peter Pan”. Cuirfear grúpa nua amharclainne ar bun don óige i
Maighean Rátha in Eanáir 2006.

Téatar Óige Laoise

Thosaigh Téatar Óige Laoise arís i bPort Laoise, Móinteach Mílic, Ráth Domhnaigh, agus sa Sráidbhaile
agus bunaíodh grúpa nua i Maighean Rátha i mí Eanáir 2006. Tugann Téatar Óige Laoise caoi do
dhaoine óga áis a bhaint as an oiliúint drámaíochta is fearr ar fad. Bhí príomhról ag Téatar Óige Phort
Laoise in Shell Connections, ceann de na hócáidí is mó ar domhan a cheiliúrann téatar óige, le léiriú den
dráma “Shut Up” le hAndrew Payne in Ionad Ealaíon Dhún Másc i mí an Mhárta agus in Amharclann
Phálás Everyman i gCorcaigh i mí na Bealtaine. Chuir Téatar Óige Mhóinteach Mílic dráma le Maeve
Binchy i láthair dar teideal “First Day Last Chance” mar chuid den tionscadal Voice Our Concern de chuid
Amnesty International. Chomh maith leis sin bhí siad in ann páirt a ghlacadh i Mórshiúl Lá Fhéile Pádraig
Mhóinteach Mílic. Faoi dheireadh na bliana chuir siad dráma dar teideal “Taster” i láthair i Móinteach Mílic
i mí na Nollag. Rinne Téatar Óige Shráidbhaile agus Ráth Domhnaigh a ndrámaí siúd a scríobh agus a
chur i láthair in Ionad Ealaíon Dhún Másc i mí na Bealtaine agus chuir Téatar Óige Mhaighean Rátha a
gcéad dráma i láthair, “The Real Twelve Days of Christmas” i Maighean Rátha i mí na Nollag.

Plean na hEalaíne i Laois 2006-2011

Seoladh Plean Ealaíon Laoise 2006-2011 go hoifigiúil ar 1 Márta in Áras an Chontae. Stiúrthóir an
Chomhairle Ealaíon, Mary Cloake, a sheol. Ceolfhoireann Scoil Cheoil Laoise a chuir siamsaíocht ar fáil.

Leabhar Siompóisiam Ealaíontóirí Laoise

Seoladh leabhar ceiliúrtha faoi Shiompóisiam Ealaíontóirí Laoise Dé Chéadaoin 1 Márta in éineacht le
Plean nua Ealaíon Laoise. Leabhrán cuimhneacháin is ea “The Laois Artists’ Symposium 2005” a chuire-
ann ar taifead an chónaitheacht trí seachtaine d’ealaíontóirí a bhí i gCúirt Ioma.

Cuairt an Leabhar Mòr ar Chontae Laoise

Mar chuid de cheiliúradh Seachtain na Gaeilge i Márta 2006, d’óstáil an Oifig Ealaíon an taispeántas a
bhfuil clú idirnáisiúnta air dar teideal “An Leabhar Mòr – The Great Book of Gaelic.” Ceiliúradh is ea é ar
chultúr comhaimseartha na gCeilteach ina bhfuil saothar le os cionn 200 amharcealaíontóirí, filí agus
callagrafaithe as Albain agus as Éirinn. Taispeánadh é in Ionad Ealaíon Dhún Másc, Áras an Chontae,
Pobalscoil Phort Laoise agus Heywood. Mar chuid den imeacht bhí oíche fhilíochta agus cheoil in Ionad
Ealaíon Dhún Másc le filí agus ceoltóirí as Albain agus as Éirinn. Leo ar an ardán bhí mic léinn ó
Phobalscoil Heywood, Scoil Náisiúnta Chamros, Scoil Náisiúnta Bhaile Adaim, Scoil Mhuire Port Laoise
agus SN Chluanacha Dubha. Bhí na mic léinn páirteach i gceardlanna filíochta agus callagrafaíochta a
eagraíodh mar chuid den taispeántas. D’oibrigh callagrafaí leo, ag taispeáint scileanna a d’úsáideadh filí
san anallód. Foilseofar toradh an tionscadail spreagúil seo seo, “An Leabhar Beag”, i 2007. Chuaigh an
Oifig Ealaíon freisin le grúpa d’fhilí óga seo Laoise chuig seoladh “An Leabhar Mòr” sa LAB gcathair
Bhaile Átha Cliath i mí Dheireadh Fómhair.
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Na hÉalaíona

An t-Aire Dick Roche ag bronnadh Duais Náisiúnta ó Chambers Ireland – Scoth-Dhuais an Rialtas Áitiúil 
ar Chomh-eagraí Cheoil de chuid Laoise, Nuala Kelly



Scéim Ealaíontóirí sna Scoileanna

Gach bliain tairgeann an Oifig Ealaíon deis do scoileanna iarratas a chur isteach ar chónaitheacht
ealaíontóirí a chuimsíonn gach meán ealaíne. Bhí scoil déag ar fad páirteach i 2006 agus bhí faill acu a
bheith ag obair le Scannánaíocht/beochan, Obair phaistí, Grafaíocht, Snoíodóireacht, Ealaín teicstíle,
Ceol agus Grianghrafadóireacht. I measc na scoileanna bhí SN Cholmcille Eiréil, Coláiste Fheargail Ráth
Domhnaigh, Scoil Náisiúnta Eaglais na hÉireann Ráth Domhnaigh, SN Iosaef Móinteach Mílic, SN Chill
an Úir Maighean Rátha, Scoil Bhríde Cnoc Má, Scoil Aonghusa Sráidbhaile, SN Ioma, SN An Fhraoigh
Mhóir agus Scoil Mhuire Mainistir Laoise. I measc na n-ealaíontóirí a bhí páirteach bhí Orlagh McDonagh,
Sarah Stevens, Mary Anne Browne, Ray Murphy, Kathy Taylor, Séamus O’Connor, Patricia Bennett agus
Hilary Kelly. Tá obair chruthaitheach iontach cruthaithe ag na mic léinn a bhí páirteach i gclár na bliana
seo.

Taispeántais
o    An Leabhar Mòr; Ionad Ealaíon Dhún Másc, Áras an Chontae agus Pobalscoil Heywood
o    Comórtas Póstaeir do Thaispeántas na Síochána i gcomhair le Club na Leon
o    Taispeántas pictiúr leis an ealaíontóir Sarah Delaney dar teideal “Memories of Summer”
o    Taispeántas dar teideal “Portrait of Laois Artists” de ghrianghraif de na healaíontóirí leis an 

ngrianghrafadóir Andy Mason agus, leis, obair ealaíne le síniú ó gach duine de na healaíontóirí

Dámhachtainí agus Sparánachtaí
Ag ócáid bhronnta speisialta in Áras an Chontae bronnadh deontais ar 35 grúpaí agus seachtar daoine
aonaracha chun go leanaidís lena n-iarrachtaí ealaíne. Bronnadh Sparánacht Ionad Tyrone Guthrie ar an
ealaíontóir Lisa Fingleton atá ag cur fúithi in Ioma agus bronnadh Scoláireacht do Scoil Shamhraidh
Chónaithe Chomhlachas Náisiúnta na hÉireann ar Helen Delaney, mac léinn drámaíochta as Ráth
Domhnaigh.
Tionscnamh nua is ea Dámhachtain na Pátrúnachta a cuireadh ar cois mar chuid de “Phlean Ealaíon
Laoise 2006-2011.” Tugann sí tacaíocht airgid ¤7,000 d’ealaíontóir chun am a thabhairt dó díriú isteach ar
a chleachtadh. Ba é an scríbhneoir Pat Boran, a rugadh i bPort Laoise, buaiteoir na dámhachtaine i 2006.

Tionscnamh Scríbhneoireachta Comhoibritheach, Cruthaitheach do Lár na Tíre

Rith Rannóga na nEalaín agus Boird Forbartha Chontae de chuid Chontae Laoise, Uíbh Fháilí, Longfort
agus Iar-Mhí togra scríbhneoireachta cruthaithí do dhaoine óga ón Mhóta. ón Mhóinteach Mílic, ó Éadain
Doire agus ó Longfort. Tosaíodh an togra ag Comhairle Chontae Laoise i gcumann leis na h-Oifigigh
Ealaíne agus Boird Fhorbartha na gContae í 2006.

Clár Ealaíne an tSamhraidh

Bhí ceardlanna áitheasacha ealaíon samhraidh ann do pháistí agus do dhaoine óga i mí Iúil in áiteanna
éagsúla i gContae Laoise. I measc na gceardlanna bhí potaireacht, déanamh priontaí, scannánaíocht,
drámaíocht, kindermusic, scríbhneoireacht chruthaitheach agus Ealaín

Imeachtaí eile
o Ealaíontóirí ag meantóireacht
o Ócáidí seolta leabhair
o Scéalaíocht in Ospidéil
o Ceardlanna scríbhneoirí
o Ceardlanna cumadóireachta
o Tionscnamh Líonra Ealaíon an Oirdheiscirt
o Óstáil Chruinniú na Comhairle Ealaíon
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Scoth-Rang Taispeántais de chuid Cheolfhoireann Shiansach Náisiúnta i dteannta le Ceolfhoireann Scoil Cheoil Laoise

Táscairí Feidhmiúchán 2003 2004 2005 2006

Líon na nDeontas Ealaíne leithd-
háilte

24 29

119.10

26

2,341

43

2,809

Amharclann Óige Laoise 3 4 5 5

Ceardlanna Ealaíne Samhraidh 8 8 10 15

Ceardlanna Dráma 3 2 2 1

Scoil Cheoil Laoise Líon Mac Léinn
330 332 279 300



Do sholáthar an Roinn Spóirt agus Fóillíochta de chuid Chomhairle Chontae Laoise a lán gníomhaíochtaí
agus ócáidí thar na bearta i 2006. Na cinn ba mhó cáil ná:

Soláthar Imeartha
Do osclaíodh dhá chlós imeartha nua i 2006.

Ceann amháin sa Pháirc Áis, Maighean Ratha i Marta “Slí na bPáistí” - Do oscail Cathaoirleach
Chomhairle Chontae Laoise Labhrás ó Caomháin B.C.C le cabhair ó Laura Ní Aimhirghín, dalta sa cúigiú
rang i m-Bun Scoil Bhaile an Chaisleáin gur roghnaíodh a h-iontráil mar ainm an chlóis imeartha “Slí na
bPáistí.”

Do oscail Risteard De Roiste, Aire Chomh-shaoil, Oidhreachta & Rialtais Áitiúil, an dara clós imeartha i
Mainistir Laoise “Sult na mara” go h-oifigiúil in Aibreán le cabhair ó dhaltaí sa chéad rang i Scoil Mhuire,
Mainistir Laoise gur roghnaíodh a n-iontráil tar éis comórtas idir na scoileanna áitiúla mar ainm an chlóis
imeartha.

Léiríonn “Sult na Mara” an ceangail atá idir Mhainistir Laoise agus Titanic an droch-cháil agus tá sé suite i
suíomh an Tí Oireachta i Mainistir Laoise.

Chomh maith do osclaíodh páirc scátála “Rothaí an Spraoi” go h-oifigiúil in Ascaill an tSéipéil, Port Laoise
ar an 30ú la do Bealtaine.

Clár Gníomhaíochta Leanaí

Do eagraigh agus sholáthar Comhairle Contae Laoise clár gníomhaíochta thar na bearta um Cháisc agus
sa Samhradh ar fud an Chontae i 2006. Soláthraíodh clár Leadóg Páirce i Maighean Ratha, Port Laoise,
Cúl a’ tSúdaire & Mainistir Laoise. Do eagraíodh Laethanta Náisiúnta Imeartha thar na bearta do leanaí i
mí Iúil i bPort Laoise, Cúl a’ tSúdaire, Maighean Ratha agus Mainistir Laoise.

Marcanna Clos Imeartha

Déanadh tuilleadh forbartha ar Mharcanna Clós Imeartha Scoile i 2006 le h-aon scoil déag scoil breise i
Laois ag baint úsáid as an gciste. Soláthraíodh traenáil do mhúinteoirí agus do dhaltaí faoi na cluichí a
fhéadfaidís a imirt ar na marcanna nua.

Slite Siúil

D’ osclaíodh dhá shlí siúil nua de chuid Slí na Sláinte go h-oifigiúil i mBealtaine 2006 in Ioma & i Sráid
Bhaile agus ina iomlán anois tá cúig slí laistigh den Chontae. Leanann na daoine áitiúla agus cuairteoirí
ag baint an-úsáid as na slite seo.

Forbairt Chumainn

Do lean Clár Forbartha Cumainn na Comhairle i 2006 ag cur chun cinn agus ag tabhairt tacaíochta do
fhorbairt cumann nua agus cinn ata ann cheana féin i gContae Laoise ag soláthar siopaí obair/seimineár
agus ag tabhairt cabhrach chun cistíocht tríd an Clár Deontas Caipitil do Sport. Leith-dháileadh ¤768,000
in iomlán do Clár Caipiteal Sport i Laois i 2006.
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Spórt agus Fóllíochta

Maisiú na n-aghaidh ag Lá Náisiúnta Súgradh

Leanaí ag baint taitneamh as na h-áiseanna sa pháirc súgradh i Mainistir Laoise



Raon & Páirc

Tosaíodh ar raon lúith-cleasa nua 8-lána, páirc
imeartha, agus áit do lúithnirí páirce, i 2006 i
suíomh cóngarach do Choláiste nua Phort Laoise.
Beidh na h-áiseanna seo in úsáid ag mic léinn o
Choláiste Phort Laoise, Cumann Lúith-chleas
Tuaisceart Laoise, muintir na háite agus ag grúpaí
eile spóirt.

Linnte Snámha

Síneadh conradh do dhá fhorbairt linn snámha, ceann i bPort Laoise agus ceann eile i gCúl a’ tSúdaire.

Port Laoise

An conraitheoir i gcóir Phort Laoise ná Nevin Construction, Port Láirge. Thosaigh an t-athchóiriú ar an linn
snámha, chomh maith le soláthar linn do leanaí agus i gcóir foghlama, áras gleacaíochta & stiúideo ran-
ganna, páirc sacair agus slí reatha/siúl i mBealtaine 2006.

Cúl a’ tSúdaire

Tosaíodh an t-athchóiriú ar an linn snámha ag an conraitheoir – Dunnes Building Services ltd, Cúl a’
tSúdaire - i Márta 2006.

Le cabhair deontais ón Roinn Ealaín Sport & Turasóireachta agus infheistithe ó Chomhairle Chontae
Laoise cuirfidh na h-ionaid nua fealsúnacht Chomhairlí Chontae Laoise i bhfeidhm níos láidre eadhon “ag
obair i gcomhpháirtíocht leis an bPobal.” Tá sé ceart an obair dhian, an díograis agus an dílseacht ag
coistí an dá chumann linn snámha anuas trí na blianta a aithint.
Ceaptar go mbeidh an dá ionad oscailte don pobal i Iúil/Lúnasa 2007.

Baile na Cille

Do bhain an linn snámh oscailte i mBaile na Cille an-bhliain as na feabhais iontacha a déanadh don ionad
i 2006 agus as an aimsir iontach le linn an tsamhraidh. Chomh maith ag an am seo ba choir aitheantas a
thabhairt don díograis agus don obair cruaigh a dhein an coiste deonach.

Comhpháirtíocht Spóirt Laoise

Do chríochnaigh Comhpháirtíocht Spóirt Laoise bli-
ain an-bhuacach eile i 2006.

Buaic-phointí san aireamh ná:

Gníomhaíocht Mhíchumasach

‘Tar agus Triail’ Clár Rothaíochta. Gníomhaíocht trí
an saol ar fad is ea Rothaíocht gur féidir a
dhéanamh leat féin, nó i ngrúpaí, agus d’ eagraigh
Comhpháirtíocht Spóirt Laoise ‘Lá Tar agus Triail’
rothaíochta do dhaoine le míchumas.

Láthair Dhéagóirí

Clár nua ó Chomhpháirtíocht Spóirt Laoise dírithe ar chailíní ó 12-17 bliain d’aois, go príomhúil, is ea Teen
Scene. Sé atá san clár ná seisiún uair a cloig sa tseachtain ar feadh 16 seachtain, faoi dhíon, le cleach-
tais aerobaic/gníomhaíochta cleachtais le ceol tofa. Bíonn Nithe Nua ar fáil ins na seisiúin mar scig-

dhornálaíochta, ioga agus claonta eile nua aimsire.
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Campa CoCo- Port Laoise 2006

Mic Léinn ó Scoil Iar Bhun Oideachais, Maighean Rátha ag glacadh pháirt i gClár Scléip na nDéaga

‘Lá Tar agus Triail’ í Mhóinteach Mílic



Tá sé mar aidhm ag an Oifig Oidhreachta de Chomhairle Chontae Laoise, deimhin
a dhéanamh de go gcaomhnaítear agus go ndéantar gach eolas agus tuiscint ar oidhreacht chultúrtha,
nádúrtha agus tógála de Chontae Laoise, a chur chun cinn. Táthar ag tabhairt faoi seo, tré ghníomhartha
speisialta a chur i bhfeidhm, go bhfuil na sonraí futhu sa Phlean Oidhreachta Laoise, chomh maith le
feachtas chun méadú ar an eolas agus an tuiscint futhu, i measc an staif agus na Baill Tofa de chomhairle
Chontae Laoise, ag cur an phobail i gcoitinne ar a n-eolas, freisin.

Cosain agus Feabhsaigh Oidhreacht Laoise

Tá sé ar aigne Plean Oidhreachta, Laoise, oidreacht chultúrtha, nádúrtha agus tógála Chontae Laoise a
aithint agus a chaomhnú. Cuireadh críoch leis an gcéad Phlean Oidhreachta do Chontae Laoise, gur
glacadh leis i 2002, sa bhlian 2006. Chomh maith le tabhairt faoi na gnóthaí deireanacha ón gcéad plean,
scríobhadh an dara Plean Oidhreachta do Laois (2007-2011) i rith na bliana 2006. Tar éis chomhráití
fairsinge poiblí do glacadh leis an bplean ag Comhairle Chontae Laoise i Mí na Nollag, 2006 agus foillse-
ofar agus seolfar é go luath i 2007.

I rith na bliana 2006, le tacaíocht na Comhairle Oidreacha, tugadh faoi réimse gnóthaí, ón bplean
Oidhreachta Laoise, d’fhonn oidhreacht Laoise a chosaint agus a fheabhsú. Ina measc iad seo, bhí togra
Theach na Cúirte i nDárú, go bhfuarthas, mar phairtnéirí leis an bpobal áitiúl fundúireacht dó sa bhlian
2006. Ta pleanáil anois, go mór chun cinn, don dtogra seo, in a mbeidh an leabharlann agus áiseanna
phobail, nuair a bheidh sé críochnaithe chomh maith le bheith ag díriú aire an phobail ar an modh oibre is
fearr chun foirgneamh stairiúil a chaomhnú.

Cuirtear Forbairt Inmharthana Chun Cinn

Tá geallúint tugtha ag an Oifig Oidhreachta, go leanfar, gan teip le forbairt an Chontae i slí atá ar aon dul
le riachtanais ghlúin na haoise seo, gan teacht salach ar ábaltacht na nglúnta amach anseo a riachtanais
féin a bhaint amach. Ag druidim chun deiridh, tá An t-Oifigeach Oidhreachta ag comhoibiú leis an
gcomhaltas Clár Aitiúil 21agus tá plean cothabhála don Oifig Oidhreachta curtha ar fáil.

Bailigh Eolas ar Oidhreacht Chontae Laoise

Tá bailiúchán sonraí eolaíochta iontaofa faoi oidhreacht Laoise mar chéad céim riachtanach i gcaomhnú
agus ag déanamh mór is fiú den oidhreacht seo. Deineadh roinnt suirbhéireachta oidhreachta i rith na
bliana 2006:
Céim II de shuirbhé faoi ionaid chónaithe do ainmhithe, ó pháirc go páirc sa chontae:
Suirbhé faoin oidhreacht nádúrtha agus tionsclaíochta de Chanáil Mhóinteach Mílic.
Bainfear úsáid as Infhiúchadh ar na sonraí go léir atá ann cheana i dtaobh bithéagsúlacht Laoise, chun
bearnaí ins an eolas atá againn a aithint agus chun díriú ar thaighde san todhchaí.
Staidéar thaighde margaíochta ar mhéid an eolais oidhreachta i measc an phobail sa chontae, maille le
hanailís faoi chonas a fhéadfaí é seo a fheabhsú san todhchaí.
Togra staire béaloideasa, cuimhní a thaifeadadh agus scéalta atá bainteach le ceardaíocht traidisiúnta
agus le ceardaithe, ag cur gaibhne, tuíodóirí, saoir cloiche agus siúinéirí san áireamh.

Bród agus eolas faoi oidhreacht Laoise a
chur chun cinn

Oibríonn An Oifig Oidhreachta, chun deimhin a
dhéanamh de, go bhfios dos na háitreabhthóiri go
léir i Laois, go bhfuil foinse luachmhar oidhreachta
sa chontae agus chun an mórtas as an oidhreacht
seo a chur chun cinn i measc an phobail. I rith na
bliana 2006 d’oibrigh An t-Oifigeach Oidhreachta le
mórán daoine aonaracha, grúpaí phobail, agus le
Forum Phobail an Chontae, chun tionscadaimh
oidhreachta a phleanáil agus comhairle a chur ar fáil
faoi chúnamh deontais a fháil agus tacaíocht tion-
scadail. 

Chun deimhin a dhéanamh de go scaiptear an teolas oidhreachta go forleathan tá na turascáileanna agus
na foilseacháin uilig a deineadh i 2006 curtha i dtaisce sa roinn staidéar áitiuil de Leabharlann Chontae
Laoise. I measc na ngóthaí gur tugadh fúthu i rith 2006, chun suim na ndaoine a mhúscailt, i gcúrsaí
oidhreachta, tá:

o Tionóladh an Ceiliúradh Oidhreachta Laoise bliantúil i Músaem Mhóinteach Mílic i Mí na 
Samhna chun a chur in iúl don phobal faoi ghnóthaí gur tugadh futhu i rith na bliana.

o  I gcomhar le cónascadh Laoise des na Bailte Slachtmhara, cuireadh méadú mór sa phairt a 
ghlac pobail Laoise sa tSeachtain Oidhreachta i 2006 le breis agus 20 imeachta, go raibh tin
reamh sásúil iontu, a eagraíodh chun oidhreacht cultúrtha nádúrtha agus tógála a cheiliúradh sa
chontae.

o  Eagraíodh siúlóidí breacadh an lae i gCluain na Slí agus i nDarú chun an Curfá Breacadh an 
Lae a cheiliúradh i mBealtaine.
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Oidhreacht

Ag fáil amach faoin bhFian-Bheatha ar an Mór-Bhealach Uisce le
linn seachtain na h-Oidhreachta

Rannpháirtithe i dtogra thaifeadta na gCeárd Traidisiúnta i
dteannta le Michael Lalor, Cathaoirleach Chomhairle

Chontae Laoise ag seoladh bailiúchán Dhlúth Dhiosca in
Iarsmalann Mhóinteach Mílic, Mí na Samhna 2006



o  Craobhscaoileadh agus deineadh taifeadadh ar shraith cláracha Raidió faoi ábhair oidhreach
ta ar an raidió áitiúl, lártíre 103

o  Ritheadh comórtas Mhíle Ordha Laoise i gcomhar leis an LEADER Laoise, chun aird na 
ndaoine a dhíriú ar thabhacht na fianbheatha agus ar luach cultúrtha na gclathacha.

o  Ritheadh seimineáir agus meithil oibre ar na hábhair a bhaineas le riaradh na gclathacha, 
agus ar chaomhnú fhoirgneamh stairiúla, chun sain-chomhairle a chur ar fáil.

o  Deineadh foilsiúcháin faoi shlí Oidhreachta Laoise agus faoi shlí oidhreachta siúlóide 
Phortlaoise.

o  Chabhraigh Oifig Oidhreachta Laoise chun eolas a chur ar fáil faoi Shiúlóidí Dúlra Shliabh 
Bladhma, i gcomhar leis an gcumann Forbartha Tuaithe Shliabh Bladhma agus le Comhairle 
Chontae Uíbh Fháilí.

o  d’Eirigh thar barr leis na hiontráilithe ó Laoise sa chomórtas náisiúnta Mórtas Áite a 
dhéanann i meachtaí phobail a cheiliúradh, agus in a raibh an bua ag Darú in a roinn féin, 
Sráidbhaile ag buachan duais tionsacdail speisialta agus in a raibh Cluain na Slí agus Baile 
Cholla ainmnithe go hard in a ranna féin.
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Táscairí Seirbhíse 
Indicators
Set

Indicators
Achieved 2006

Líon Chúrsaí Oiliúna 12 13

Líon na gCeannaire Oilte 110 160

Líon de Rannpháirtithe pobail sa Samhradh Campaí & cláir eile 12 14

Líon na bPáistí ag glacadh páirte sa chlár 850 1200

Líon na gclubanna/grúpaí ar cuidíodh leo le Cistithe Spóirt d'Iarratais 35 39

Áiseanna 2 2

Comhpháirtíocht Spóirt Laoise
County Facilities Audit
County Play Strategy

1
1

Completed
Completed

Walking Routes
Sli na Slainte
Sliabh Bloom Way

2
1

Completed
Obair ar siúl 

Oidhreacht Notes 2005 2006

No. actions from the Laois
Heritage Plan implemented

A maximum of 8 actions per year are part-funded by the Heritage
Council.

8 8

No. meetings of Laois
Heritage Forum held

The Laois Heritage Forum generally meets quarterly, but met more often
in 2006, due to the preparation of the new Laois Heritage Plan.

4 6

Number of biodiversity sur-
veys carried out

3 3

Number of built/ cultural her-
itage surveys carried out

1 3

Number of publications on
Laois Heritage produced /
supported

These publications are in addition to project reports produced following
surveys etc.

2 2

Number of Heritage
Talks/Training
Courses/Seminars organised

2 3

Buaiteoirí ag Oíche Bhronnadh na nDuais i gComórtas Míle Órga Laoise



Réamhrá

Chomhlíonann an tSeirbhís leabharlainne phoiblí
ról lárnach i measc ár bpobail ag cur ar fáil eolais,
fáisnéis foghluim leanúnach agus léitheoireacht
pléisiúrtha ar mhodh cuimsitheach.

Oibríonn seirbhís leabharlainne Laoise tré
ghréasán de aon cheann déag de chraobhacha
páirt-aimseartha. 

Tá an tseirbhís, i láthair na huaire, ag dul ar
aghaidh le clar forbartha bonneagartha ollmhór.

Plean Forbartha Leabharlainne 2007-
2011

I Mí Iúil, ghlac An Comhairle le plean forbartha cúig
bliana don seirbhís leabharlainne.Ta an plean ag
déileáil le bonneagar, le iniamh soisialta, le ceangal
le heagraíochtaí eile agus le teicneolaíocht an
eolais. Tá an plean á ullmhú chun foillsithe, i láthair
na huaire.

Leabharlann Mhainistir Laoise

I Lúnasa, síníodh an conradh chun athchóiriú a
dhéanamh ar theach an Mhargaidh i Mainistir Laoise agus cuireadh tús leis an obair i ndeireadh na
míosa. Tá an clár tógála le bheith ann ar feadh 13 míonna agus táthar ag súil le dáta críochnaithe i
ndeireadh Mheán Fhómhair, 2007. Is é an costas ná ¤1.965m agus nuair a bheidh an foirgneamh réidh,
beidh spás leabharlainne de 300 méadair chearnacha, ag feidhmiú ó thrí urláir. Gheobhaidh An
Chomhairle deontas de ¤1.56m ó roinn Comhshaoil Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.

Leabharlann Mhóinteach Mílic

Marta tugadh cead, i bprionsabail ag An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta, agus Rialtais Áitiúil, le
haghaidh leabharlann nua i Móinteach Mílic. Séard a bhéas i gceist sa tionscadal leabharlainne seo ná
athchóiriú a dhéanamh ar chúl Theach na Cúirte agus fortheach ar chúl agus ar thaobh an structúir atá
ann cheana, rud a thabharfaidh achar iomlán de 700 méadair chearnacha, go hachomair. Tá na pleanan-
na líníochta agus an costas (Céim a 2, iarratais) sa Roinn anois, ag feitheamh chun dul ar aghaidh chun
céim na tairisceana.

Leabharlann Mhaighean Rátha

I Mí Aibreán, síníodh conradh chun leabharlann nua
a chur ar fáil faoi scéim deartha, tógála agus ath-
cheannach i Sráid na Sionna Maighean Rátha. Is é
costas an chonartha ná ¤831,130 in a bhfuil
gléasadh amach an fhoirgnimh mar chuid de sin. Tá
an tógáil críochnaithe agus tá an gléasadh amach ar
siúl i láthair na huaire. Is é an tachar iomlán a bhéas
sa leabharlann ná 200 méadair chearnacha.

Leabharlann Chúl An tSúdaire

I Mí Lúnsa cuireadh iarratais céim 1(ceadaithe i bpri-
onsabail) isteach chuig an Roinn Chomhshaoil
Oidhreachta agus Rialtais Aitiúl, ag lorg leabharlann
do Chúil an tSúdaire. Beidh an leabharlann in a mbeidh achar de 600 méadair chearnacha go hachomair,
mar chuid de oifigí ginearálta an bhaile.

Leabharlann Dharú

Deineadh pleananna, i rith na bliana, an leabharlann a aistriú ón bhfoirgneamh in a bhfuil sé fé láthair, go
dtí Teach na Cúirte, mar chuid de thionscadal forbartha d’áiseanna an phobail.

Veain Seachadta

Fuair an leabharlann Chontae veain seachadta nua don seirbhís i Mí na Nollag agus d’earcaigh siad
tiománaí/cúntoír chun é a oibriú. Is é seo an chéad fheithicil dá short do Laois agus úsáidtear é i
gcomhair seachadtha na leabhar-stoic agus araile ón gceann-cheathrúin chuig na craobh leabharlanna
agus chun stoic a mhalartú eadar na craobhacha. D’íoch An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais
Aitiúl costas iomlán an fheiticil, mar dheontas.

Uathoibriú
.
Do lean an tseirbhís leabharlainne dá clár uathoibrithe des na corais leabharlainne ins na craobh leabhar-
lanna, i rith na bliana le uathoibriú na craoibhe i dTigh Mhochua i nDeireadh Fomhair a rachaidh beo
chuig an pobal go luath i 2007.

Leabharciste

Dob é an leabharciste do 2006 ná ¤184,538, méadú de ¤13,538 ar an mbliain roimis. Thug An Roinn
Oideachais agus Eolaíochta ¤33,462 chun leabhair a cheannach dos na bunscoileanna laistigh de chean -
tair an údaráis áitiúil.
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Leabharlainne

Leanaí le feiceáil ag Searmanas bhronnadh Duaiseanna
don gComórtas “ Dear Marc Leathanaigh”

i Leabharlann Phort Laoise

Stair na h-Éireann Beo

An buaiteoir craoibhe don bhliain 2006 do ”Dear marc
Leathanaigh”, Leona Duff,  i dteannta Gerry Maher, 

an leabharlannaí Contae



Comóradh Leabhar Na bPáistí

Tionóladh ócáidí éagsúla sa Leabharlann Phoiblí i bPort Laoise i rith na féile chun páistí a spreagadh
leabharlanna áitiúla a úsáid.

I measc na n-imeachtaí a bhí ar siúl bhí scéalaíocht do pháistí óga. Thug an t-údar cáiliúil Tom
McCaughren cuairt ar an leabharlann agus léigh sé sliocht as a chuid leabhair, chomh maith leis sin thug
údar eile David Donohue cuairt ar an ionad agus bhain na páistí an sásamh as a chuid léitheóireacht.

Freisin, tugadh duaiseanna do pháistí ar fud an Chontae a ghlac páirt i gcomórtas Leabhar Mharc “Design
you own bookmark”.

Tá Comhairle Leabharlann Laoise ag súil go mór na himeachtaí seo ar fad a chuir chun cinn ionas go
mbeadh na buntáistí seo ar fad le fail do na daoine óga.

Bunscoileanna

Leanadh de bheith ag cur seirbhís leabharlainne ar fáil do bhunsoileanna an chontae, i rith
na bliana trí leabhair a cheannach, dírithe ar riachtanais an aois-grúpa seo. Fuair Leabharlann Chontae
Laoise deontas de ¤33,462 ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta in a chomhair seo. Tugtar cuireadh do
mhúinteoirí an chontae chuig ceannceathrú na leabharlainne in Arus an Chontae, áit in ar féidir leo leab-
hair a roghnú ó bhailiúchán lárnach dá seomraí ranga.

Seirbhis Na bPriosún

Is é Leabharlann Chontae Laoise a dhéanann an leabharlann sa Phriosún lártíre, Portlaoise a riaradh
agus a chothabháil. Tá an leabharlann de thoisí, 150 méadair chearnach go hachomair, lán go barr le
leabhair agus tá a chóras uathoibritheach. I Mí na Nollag d’earcaigh An Comhairle beirt staif, leabharlan-
naí Cúnta(Grád a 5) agus leabharlannaí Cúnta(Grad a 3)a dhéanfaidh oibriú na seirbhíse, laistigh den
phriosún, a riaradh. Déanfar tuarastail na beirte staif seo a aisíoch don Chomhairle Chondae ag An Roinn
Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí. Sa bhlian 2006 thug An Roinn Dlí agus Cirt ¤6000
chun leabhar-ciste a cheannach don phríosún.

Cartlanna

I rith na bliana, foilsíodh lámhscríbhinn le Eibhlín Ní Ruadha, iar-leabharlannaí an chontae, dárbh ainm
“Nótaí ar logainmneacha Laoise” le cabhair airgid ón gComhairle Oidhreachta, Laois Leader agus leab-
harlann an Chontae.
Tosaíodh ar obair ag cur paca eolais le chéile, a úsáidfear am éigin amach anseo , do ionaid-oibre na
gcartlanna. Do chonacthas go raibh gá le polasaí faoi choinneáil na gcuntaisí agus d’aontaíodh go mba
ceart cuid áirithe den Chomhairle a thogha mar scéim phiolóta, a chuirfeadh forbairt ar choinneál na gcún-
taisí sna todhchaí ar a n-eolas.

Staidreamh

Ballraíocht 6,912
Eisithe 170,864
Seisiúin Idirlín 7,789
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Táscairí Seirbhíse

Uaireanta ar Oscailt don Phobal: 

31.12.06 31.12.05

-meánlíon uaireanta ar oscailt sa tseachtain do leabharlanna 
lánaimseartha 35 hours 35 hours

-meánlíon uaireanta ar oscailt sa tseachtain do leabharlanna 
páirtaimseartha 9.7 hours 9.7 hours

Líon na gcomhaltaí leabharlainne cláraithe mar chéadatán den 
phobal áitiúil 6,912 12.5%

Líon na míreanna eisithe do gach duine sa daonra do: 
-  Leabhair 156,462 2.8%
-  Míreanna Eile 14,402 0.25%

An céadatán de leabharlanna a chuireann rochtain 
Idirlín ar fáil don phobal 83% 77%

Líon na seisiún Idirlín a chuirtear ar fáil sa 
1,000 duine 7,789 102.6%

Jessica Quinn, a bhuaigh duais san rannóg 7-9 le 
Walter Lawler, leabharlannaí Phort Laoise



Cathaoir: Séamus ó Diagáin
Baill Ranna
John Bonham, M.C.C. Seán Finlay
Martin Phelan,  M.C.C. Margaret Ryan
Paul Mitchell,  M.C.C. Eddie Phelan
Tom Jacob,  M.C.C. William Moylan
Michael Moloney,  M.C.C.
Brendan Phelan,  M.C.C.
Rotimi Adebari, T.C.

Stiúrthóir seirbhisí: Anna Marie Delaney
Oifigeach Feidhmiúcháin Sinseartha: Ian McCormack

Tuarascáil ar an gCoiste Pholasaí Straitéiseach

Léiríodh agus pléadh na polasaithe seo a leanas ag
an gCoiste agus glacadh leo ag baill de Chomhairle
Chontae Laoise i 2006:
Straitéis Turasóireachta
Riaradh agus Cothabháil ar Eastáit Tionsclaíochta
Comharthaí ins na hEastáit Tionsclaíochta
Doiciméid Polasaí Dréachta faoi Cheapacha

Forbairt Eacnamaíochta

Tá Comhairle Chontae Laoise go han-gníomhach i
bhforbairt eacnamaíochta an Chontae agus tá ról
lárnach acu ann. Tá sé mar aidhm ag An
gComhairle infheistiú a mhealladh isteach sa chontae, ag griosadh nósa forbartha féin-chothabhála agus
tá fonn orthu deimhin a dhéanamh de fhorbairt chothrom a bheith ar siúl ar fúd an Chontae. Tá An
Chomhairle ag leanúint air le bheith an-ghníomhach leis na gníomhaireachtaí forbartha náisiúnta agus
áitiúla chun forbairt eacnamaíochta agus sóisialta an Chontae a chur chun cinn.

Crosbhealach Phortlaoise

Tá sé mar aidhm ag an bhforbairt ar an láithreán de 250 acra ag Crosbhealach Phortlaoise, oiread agus
is féidir d’acmhainn forbartha eacamaíochta a bhaint as an bpasáiste iompair rí-thabhachtach a ritheann
tríd an Chontae. Eascrann an tionscadal díreach glan ón straitéis Náisiúnta, Spásúlachta a thugann an-
bhuntáiste do Laois agus do Phortlaoise a ainmniú go sainiúil mar Lárionad Iompair agus mar Chalaphort
Intíre. Tá oibreacha go mór chun tosaigh ar roinnt mhaith forbairtí ar an láithreán. Bainfidh an tionscadal
seo an méid is mó maitheasa as ionad tíreolaíochta Phortlaoise i Lár na Tíre agus déanfar é a chlaochlú
mar Chladhphort Intíre Iompair. Dá éis sin, beidh Portlaoise ina ionad eacnamaíochta bríomhar dá deoin
féin.

Ionad Fiontraíochta Chúil an tSúdaire

d’Osclaíodh An tIonad Fiontraíochta i gChúil an tSúdaire i Mí na Samhna 2005 agus é mar aidhm acu
spás “ghoradáin” nua-aimsire a chur ar fáil do fhiontraithe áitiúla, laistigh de phlean oibre le tacaíocht ag

an am céanna ag gríosadh forbairt i mion tionsclaíochta féin- chothabhála, laistigh de cheantar Chúl an
tSúdaire. D’fhógair An tUasal Micheal Ó Máirtín T.D, An tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, ar an
gCéadaoin 14 Meitheamh 2006 go bhfuil suim airgid de ¤400,000 tugtha mar dheontas do Ionad
Fiontraíochta Chúl an tSúdaire Teo. faoi Scéim 2006 de Ionad Fiontar Phobal Fhiontair Éireann(IFP). Tá
na pleananna á n-ullmhú, faoi láthair le haghaidh méadú nua de (10,000 troigh cearnach).

Ionad Fiontraíochta Phortlaoise

Tá an obair sa tioscadal seo go mór chun tosaigh. Beidh meascán de spás oifige agus aonaid ghoradáin
sa láithreán seo le méid iomlán de 20,184 troithe chearnacha.
Is ceann des na forbairtí eochóra é seo a bheidh á chur chuig Comhairle Chontae Laoise, go luath i 2007.
Beidh Bord Fiontar Chontae Laoise ina thionónta abcaire san Ionad fiontar nua.
Tá sé mar aidhm ag Comhairle Chontae Laoise Ionaid Fiontair i nDarú agus i Maighean Rátha a fhorbairt
agus a chur chun cinn i 2007.
Tá ról lárnach á thabhairt do Údaráisí áitiúla chun straitéis leathanbannda Éireann, le Greasáin Cheantair
na Cathrach (cur isteach greasáin snaithín radhairce) a bhunú ag cur an bonneagar riachtanach ar fáil,
dóibh siúd a úsáideann an leathanbannda go rí-mhinic chun go mbeidh na seirbhísí atá uatha acu.

Tionscadail Mhóinteach Mílic agus Chúil an tSúdaire

Tá an dá thionscadal glactha ag an Roinn Cummarsaide, Mara agus Acmhainní Nadúrtha. Tá Comhairle
Chontae Uíbh Fáillí, atá ina Cheann-Údáras dos na tionscadail seo sa Reigiún lártíre, i mbun comhor-
danáide Tionscnaimh a cheapadh agus atá ag dréachtadh doiciméadachta faoi chomharlóirí tógála
deartha a cheapadh, i gcomhláimh leis An Roinn Cumarsáide, Mara agus Acmhainní nádúrtha.

Láithreáin Tionsclaíochta

Tá Comhairle Chontae Laoise ag leanúint dá ról lárnach ag cur na toscai ar fáil a chabhróidh le forbairt
eacnamaíochta/ cruthú poist tré na láithreáin ar fúd an Chontae a dháileadh amach.

Tá An Comhairle ag leanúint air ag fáil talún do fhorbairt tionsclaíochta toisg cumas An Chontae le
haghaidh tuilleadh forbartha agus a ábaltacht do fhiontair nua.
Táthar ag súil go gcuirfidh Comhairle Chontae Laoise Láithreáin réamh-ullmhuithe ar fáil i Mainistir
Laoise, Darú agus i bPortlaoise i 2007.

Bunachar Scileanna

Tá Comhairle Chontae Laoise tar éis a bheith ag athchóiriú a bhunachar scileanna do chomaitéirí a fhá-
gann An Contae chun dul ag obair i gContaethe eile. Díríonn sé freisin orthu siúd go mbíonn
chríochnaithe acu le scolaíocht agus ar mhicléinn tríú leibéal. Is é aidhm an tionscnaimh seo ná cúntas a
choimeád ar phróifíl scileanna sa linn saothair atá ar fáil do fhiontair ar mhaith leo tosú i gContae Laoise.

Seolfar An Bunachar Scileanna go foirmeáilte go luath i 2007.

Oibríonn An Rannóg Turasóireachta de chuid Chontae Laoise ar thograí straitéiseacha chun tuilleadh
turasóirí a mhealladh chun an Contae. Comhoibríonn an t-Oifigeach Turasóireachta le leasanna áitiúla, le
gníomhairí stáit agus leis an earnáil ghnó i dtaobh tograí sásúla a aithint do Chontae Laoise Soláthraíonn
an t-Oifigeach Turasóireachta comhairle agus cabhair do sholáthraithe turasóireachta laistigh den
Chontae. Freastalaítear ar Thaispeántais Tráchtála agus ar thaispeántais fógraíochta eile le linn na bliana.
Oibríonn an t-Oifigeach Turasóireachta go dlúth le Bord Turasóireachta Laoise i gcur chun cinn agus i
margú an Chontae.
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Forbairt Eacnamaíochta & Polasaí faoi chur chun cinn an Chontae

Ionad Fiontraíochta Phort Laoise



Straitéis na Turasóireachta 2006-2010

Críochnaíodh an straitéis cúig bhliana turasóireachta i 2006. Bhí mórán saotharlann agus comhairlí pobail
i2005 / 2006. Tá i gceist ag an bplean uaillmhianach 5 bliana seo líon na n-oícheanta turasóireachta a
ardú ins an Contae. Tá an straitéis mar chomh-thogra idir Thurasóireachta Laoise, Treoraí Laoise agus
Comhairle Chontae Laoise. Is féidir an Straitéis Turasóireachta a íoslódáil as www.laois.ie nó
www.laois.ie.

Cuireadh líon Grúpaí Oibre ar bun mar thoradh ar an straitéis agus cuireadh na h-aidhmeanna seo a
leanas i bhfeidhm:

Grúpa Oibre an Ghréasáin 

Tá gréasán Turasóireachta Laoise ath-dheartha ina iomlán agus tá sé á fhógairt go forleathan. Tá an
gréasán feicthe mar an uirlis is tábhachtaí i gcur chun cinn na turasóireachta. Cuirtear Nuacht Litreacha
Ezine chun cinn ar bhonn míosúla chuig bunachar sonraí Turasóireacht Laoise agus tá táirgí nua,
tairiscintí speisialta nó gnéithe suimiúla do Laois ann.

Caidreamh Poiblí

Tá Comhairleoir Caidrimh Poiblí ceaptha do Thurasóireacht Laoise agus tá baill de Thurasóireacht Laoise
le feiceáil ar roinnt pháipéir / iris. Rithfidh an Straitéis Chaidrimh Poiblí le linn 2007 ar fad. 

Grúpa Oibre Ghníomhaíochtaí

Chuir an grúpa seo foilseachán amach “Top things to do in Laois” atá
ar fáil anois ó Oifigí Turasóireachta, soláthraithe gníomhaíochtaí
agus ón rannóg Turasóireachta Chomhairle Chontae Laoise. Tugann
an treoraí áisiúil seo eolas faoi cad tá le déanamh ins an Contae
agus tá sé dírithe, go h-áirithe, ar ghrúpaí scoile, ar theaghlaigh agus
ar ghrúpaí corparáideacha.

Dúshlán Idirnáisiúnta Gailf Budweiser
2006

Bhí an dúshlán seo ar siúl ó 22ú go dtí an 25ú lá de
Bhealtaine. D’Éirigh go h-iontach leis le h-imreoirí ón
mBeilg, ón mBreatain Bheag, ón R.A., ó Albain agus
ó Éirinn. Tugadh tacaíocht don Dúshlán ag Budweiser,
ag Comhairle Chontae Laoise, ag Fáilte Ireland, agus
ag Turasóireacht Laoise. Tairgeadh na duaiseanna go h-áitiúil ag an dearthóir, Franz Caffrey. 
Chun sonraí a fháil faoi an ócáid i 2007 déan teagmháil leis an Oifigeach Turasóireachta, Comhairle
Chontae Laoise Teileafón: 0578664132; Rphost: hdeevy@laoiscoco.ie
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Turasóireacht

Gairdíní ag Cúirt Ioma

Sliabh Bladhma

Bainisteoir an Chontae Peter Carey Uas. le Buaiteoirí
Dúshláin Idirnáisiúnta Ghailf Budweiser, 2006



Bealach Stairiúil le Comhartha Gordon Bennett

Ins an mbliain 1903 ritheadh An Rás Gluaisteán do Chorn Gordon BennettTharraing rás 1903 aird an
domhain ar Éirinn mar tháinig príomh-thiománaithe na h-aoise ón bhFrainc, ó Shasana, ón mBeilg agus ó
na Stáit Aontaithe. Réamh-theachta an Ráis Grand Prix ab ea an rás seo.

D’Oibrigh Grúpa Gordon Bennett le bliain anuas chun comharthaí a chur in airde ar an mbealach stairiúil
seo agus chun gnéithe meallta turasóireachta a aibhsiú air. Tá na comharthaí in airde agus tá leabhrán ar
fáil anois a thugann stair an bhealaigh agus a léiríonn na h-áiseanna turasóireachta agus na gnéithe
mealltacha lena ais. Féach ar ár ngréasán nua www.gordonbennettroute.com atá ina acmhainn
luachmhar.

Ritheadh Ócáid Reatha Ghluaisteán Clasaiceach Éireann Gordon Bennett ar dheireadh seachtaine Saoire
Bainc Mheithimh. Dhúblaigh líon na n-iontrálacha leis an chuid is mó acu ag teacht as an R.A. Bhí áthas
nach beag ar na h-iontrálacha toisc na comharthaí nua agus táthar ag tnúth go mbeidh an ócáid seo ina
Ócáid Mhór Idirnáisiúnta amach anseo.

Ócáidí & Féilte

Ceann des na príomh ghnéithe a baineann leis an Straitéis
Turasóireachta ná Laois a chur chun tosaigh mar ionad Ócáidí
Móra. 

Toisc a shuíomh straitéiseach, tá an Contae mar ionad foirfe
chun a bheith mar aoi ar ócáidí móra de bhrí go bhfuil sé
insroichte ón gcuid is mó d’Éirinn.

Tá sé sin cruthaithe ag ócáidí mar Electric Picnic san Sráid
Bhaile agus tá tuilleadh ócáidí dá leithéid pleanáilte do 2007. 

Má tá ceisteanna faoi thurasóireacht i Laois dean teagmháil le:
Oifigeach Turasóireachta, Comhairle Chontae Laoise, Áras an
Chontae, Port Laoise 
Fón: 057 86 64132 Rpost: hdeevy@laoiscoco.ie 
Gréasán: www.laoistourism.ie

COMHAIRLE CHONTAE LAOISE TTuuaarraassccááiill BBhhlliiaannttúúiill 22000066 30

Seoladh Thuras Ghluaisteán Clasaiceach Éireann de chuid Gordon Bennett ag Áras an Chontae

Lucht Freastail ar Fhéile “Electric Picnic”, ag
Sráid Bhaile, Co. Laoise

Leanaí ag imirt ag Cruinniú na nGaltán ag Sráid Bhaile



Cathaoir Mary Sweeney, M.C.C.

Baill Rannach
James Daly, M.C.C. Ger Lynch.
Ray Cribbin, M.C.C. Donald Scully.
John Moran, M.C.C. Christy Mooney.
William Delaney, M.C.C. Chris Uys.
Dick Miller, M.C.C.
Denis O’Meara, T.C.

Stiúrthóir Seirbhísí John Daly.
Innealtóir Sinsir Seirbhísí Uisce Mary White.
Innealtóir Sinsir An Chomh-shaol John O’Donoghue.

Tuairisc ar Choiste an Pholasí Straitéisigh

Bhí ceithre cruinniú le linn 2006 ag Coiste Polasaí Straitéisigh (CPS) an Chom-Shaoil & Seirbhísí Uisce.
Bhí plé ar ghnéithe mar Chlár Infheistithe na Seirbhísí Uisce, ar Pholasaí Praghas Seirbhísí Uisce, ar
Dhréacht fhodhlithe ar thoirbhirt na Dramhaíola agus ar Chlár 21. Moladh na polasaithe seo a leanas ag
an CPS agus ghlac An Chomhairle ina iomlán leo:-Ionaid Bailithe, Reiligí, Fodhlithe do Pháirceanna agus
do Spáis Oscailte. Thug an coiste cuairt ar ionad cóireála Bhith-ghais ag an Ionad Ath-Chúrsála Pobail ag
Cnoc an Champa agus ag an Ionad Líonta ag Kyletalesha.

Iniaimh Pobail

Seachtain Ghlanta Laoise

D’ Éirigh an – mhaith le Seachtain Ghlanta Laoise a bhí ar siúl ón 3ú – 7ú Aibreán. Bailíodh breis agus 26
tonna dramhaíola. Sholáthar Comhairle Chontae Laoise ¤25,000 don iniamh fiúntach seo. Bhí bailiúcháin
de dhramhaíl bhaolach tí le linn Aibreáin agus Mí na Nollag.

Na Bailte Slachtmhara

Tháinig feabhas ar thorthaí náisiúnta agus áitiúla i leith na mbailte slachtmhara le linn 2006 le ardú de 10
marc nó níos mó in a lán bailte agus sráidbhailte faid is a chabhraigh scéimeanna Wheelie Bin an
tSamhraidh agus Deontais na mBailte Slachtmhara le coistí san Chontae.

Deontais

Tugadh Deontais Pobail do 71 grúpa tríd an Contae do thograí éagsúla chun feabhas a chur ar an tim-
peallacht agus ár n-áiseanna áitiúla a uasghrádú. Fuair seacht gcinn de ghrúpaí cabhair airgid ó Chiste
Páirtíochta Chomh-shaoil de chuid Clár Áitiúil 21 atá mar iniamh páirtíochta agus mar fhorbairt
inmharthana. Dheonaigh an Ciste an Togra Phobail ¤1,000 do gach ball tofa de Chomhairle Chontae
Laoise chun cistíocht a sholáthar do thograí ina n-áiteanna féin.

Comórtais

Glacadh le 34 iontrála i gcomórtas Ealaíon ón
Dramhaíl atá eagraithe go bliantúil ag Comhairle
Chontae Laoise i gcomhpháirtíocht le Cónaidhm
Laoise B.na T. Fuarthas 34 iontrála ó scoileanna a
fuair cuireadh “An t-ainmhí is ansa liom” a chea-
padh.

Páirceanna agus Spáis Ghlasa Oscailte

I rith na bliana déanadh oibreacha uasghrádaithe ar dhá pháirc bhaile i bPort Laoise. Tógadh ballaí nua
ag an mbealach isteach chuig Páirc na nDaoine a thug bealach isteach do fheithicil seirbhísí isteach ann.
Déanadh deisiú ar gheata na Páirce chuig an Abhainn Tríóg agus cuireadh suas geata nua ag bealach
isteach chuig Árasáin Radharc na h-Abhann. h-Ullmhaíodh fodhlithe do Pháirceanna agus do Spáis
Oscailte agus ghlac baill tofa leo chun cosaint a thabhairt dos na páirceanna agus go molfaí taitneamh a
bhaint astu agus as spáis oscailte ghlasa Chontae Laoise. Fuarthas urraíocht don dá thimpeallán ag
Ascal J.F.L., Port Laoise chun na timpealláin sciamhaithe seo a chothabháil agus tugadh tuairisc mholta
orthu i gComórtas na mBailte Slachtmhara 2006.

Ghlac bailte agus sráidbhailte mórthimpeall an chontae le comhairle a chabhraigh leo úsáid níos fearr a
bhaint as a spáis poiblí oscailte agus a ngnéithe agus bhí an tuath faoi bhláth buacach le linn míonna an
tsamhraidh. Lean An Rannóg Phleanála chun cinn agus an Rannóg Chomh-shaoil leis an gar-chomhoibriú
i leith Seachtain Náisiúnta na gCrann agus le ráitis faoi dheartha sráidbhailte agus le gnéithe eile a
bhaineann le crainn, le toir agus araile.

Eolas faoin Timpeallacht & Oideachas

Léim líon na Scoileanna Duais Glasa ó 11 go dtí 181 i 2006. Comhghairdeas do gach aoinne a bhí
páirteach ann. Don gcéad uair, chomh maith, ritheadh Comórtas na mBun Scol Slachtmhar i mbliana.

Bronnadh marcanna ar bhonn dhramhaíola a bheith ann nó gan a bheith ann ar gach scoil. Iniamh frith-
dhramhaíl gur éirigh go h-an-mhaith leis ab ea é seo inar éirigh le deich gcinn de scoileanna stádas saor
ó dhramhaíl a bhaint amach agus dáileadh ciste de ¤4,000 mar luach saothair idir na scoileanna go léir a
ghlac páirt san chomórtas bunaithe ar na torthaí ina iomlán.

d’ Oibrigh Rannóg An Chomh-Shaoil de chuid Chontae Laoise lámh ar láimh le Grúpa Chomh-Shaoil An
Mhóintigh Mílic agus le Foireann Rás in Aghaidh Dhramhaíola ar an Scéim phíolóta de Thogra Rás
Mhóinteach Mílic. Leag an togra seo sprioc-aidhmeanna íslithe dhramhaíola agus athchúrsála don bpobal
uile i Móinteach Mílic. Leanfar leis an obair seo i 2007.

Rith Comhairle Chontae Laoise dhá sheimineár do eagraíochta móra agus do eagraíochta ó bheag-go
meán i dtaobh Ghnó Bhainistíochta Dhramhaíl. Cuireadh comhairle ar dhaoine conas meastachán
dramhaíola a chur ar siúl agus conas cleachtais bainistíochta inmharthana dramhaíola a chur i bhfeidhm
trí an dramhaíl a laghdú, a athúsáid agus a athchúrsáil. Seoladh an Leabhrán Múirín “Déan Dramhaíl ina
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Bronnadh ar Errill, Buaiteoir an Dúshláin Idir Phobail do
Bhailte Slachtmhara ó thaobh an Bhruscair 2006

(Roinn na Sráid Bhailte)

Polasaí Comhshaoil & Seirbhísí Uisce



Cré” ag an Seimineár Múirín agus Gairneoireacht Fhian-Bheatha a bhí ar siúl ag Tigh Oidhreachta
Mhainistir Laoise mar de seachtain na h-Oidhreachta 2006.Dáiltear na leabhráin seo mórthimpeall na tíre
ma chuid den Phaca Eolais faoi Bhainistíocht Dramhaíola ag Comhairle Chontae Laoise. Tá siad ar fáil le
h-íoslódáil ó www.laois.ie (faoi leathanaigh chomh-shaoil) Soláthraíodh Bruscrán Múiríní le haghaidh a
mbailithe ó Ionad Athchúrsála Phort Laoise.

Cosaint an Chomh-shaoil

Oibríonn Foireann Chosanta an Chomh-Shaoil i bpáirtíocht leis na feirmeoirí, le tionscail agus le ranna
rialtais eile chun caighdeán an uisce a fheabhsú. Scrúdaíonn siad agus cosnaíonn siad an t-uisce mar
aon leis an uisce faoin dtalamh i gContae Laoise. Oibreacha atá déanta is ea suirbhéanna feirmeacha,
iniúchta suíomh agus iniúchta súil a choimeád ar chaighdeán an uisce agus cur i bhfeidhm ceadúnas tru-
aillithe agus Fógraí faoi Achta Truaillithe Uisce, 1977-1990.

Ceadúnas smachta truaillithe is ea an ceadúnas eisilte Rannóg 4 gur féidir a bheith eisithe chuig gnóthaí
nó do fhorbairtí tithíochta a dhoirteann eisilteach tráchtála leasaithe nó eisilteach séarachais chuig uisce
dromchla. Eisíodh trí cinn de cheadúnais Rannóg a 4 ag Comhairle Chontae Laoise i 2006 agus caithfear
monatóireacht a dhéanamh orthu araon féachaint an bhfuilid ag cloí leis na coinníollacha. Éilíonn Fógraí
Forfheidhmiúcháin eolas a bheith aighnithe nó obair éigin a bheith déanta chun truailliú a stopadh no baol
truaillithe a bheith laghdaithe agus eisíodh 24 fógra forfheidhmiúchán le linn2006. 
Déanadh anailís ar 981 sampla san saotharlann chun monatóireacht a dhéanamh ar chaighdeán an uisce
de réir na reachta cuí. De réir Threorach Fráma Uisce, sholáthar an Ceantar Abhantrach an Oir Dheiscirt
(CAOD) traenáil chun cabhrú leis an bhfoireann meastacháin a dhéanamh chun aibhneacha i mbaol a
aithint i gContae Laoise. Fuarthas agus socraíodh 144 gearán i 2006, ó ghearáin faoi fhuaim, do scai-
peadh aoiligh agus do mharú éisc.

Bainistíocht Fuíll

Osclaíodh Ionad Athchúrsála Phort Laoise go h-oifigiúil in Aibreán ag an Uasal Dick Roche, An t-Aire
Chomh-shaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil. D’ éirigh thar barr leis an áis seo le timpeall 60,000 cuairt
ar an suíomh le linn 2006 agus leibhéil na hathchúrsála ag an suíomh ardaithe timpeall300%. Sholáthar
Comhairle Chontae Laoise Oifigí Nua agus Aiseanna Leasa ag an suíomh in-líonadh ina bhfuil áit fáilte
gur féidir le custaiméirí a gcuntais eocharócha a thógáil suas chun dáta ar-líne. Déanadh Oibreacha
Feabhsúchán a chríochnú ar shean-chillíní 1-5 agus ar chillín 12 de réir ÁCT. Cuireadh tús le Córas Nua
Lasrach i Mí na Samhna chun déileáil le gás ginte ag an suíomh. Ina theannta san críochnaíodh cillín nua
inlíonta a sholáthróidh spás inlíonta ar feadh 3 bhliain ar a laghad.
Bhí Saoráidí nua Bainc ‘Tóg Chuige’ lonnaithe ag Cumann Lúith-Chleas Naomh Abban agus ag an
Ráithín rud a d’fhág go raibh 39 suíomh ina iomlán sa chontae.

Bainistíocht Fuíll

Feidhmíonn triúr Oifigeach for-fheidhmithe na Comhairle agus comhlíonann siad a gcuid dualgais faoi
reachta bhainistíochta fuíll/ bhruscair trí oideachas, trí airdeall níos fearr agus trí fhor-fheidhmiú.

Sa bhliain 2006 eisíodh 506 fíneáil ar-an-spota agus cuireadh tús le cúis i gcoinne 228 gur daoradh 22 dá
mbarr. Ina theannta san cuireadh amach 17 fógra chuig úinéirí talún toisc gan an taobh amuigh dá gcuid
sealúchais a bheith glan agus saor ó bhruscar. Ceannaíodh 48 bosca bhruscar ina iomlán go raibh umair
do thoitíní mar chuid díobh. Bhí sé seo sa bhreis ar an sprioc a bhí molta do 2006 ins an doiciméid pho-
lasaí faoi sholáthar bhoscaí bhruscair dos na blianta 2005-2008. Bhí an tríú comórtas an-mhaith bliantúil
ag Coiste Port Laoise i gcoinne Bhruscair (PLB) do mhangairí Bhaile Phort Laoise idir Lúnasa agus Mí
Dheireadh Fómhair agus bhí bronnadh na nduaiseanna i Mí na Samhna.

d’ Eagraigh an coiste crua-oibre seo agus ghlacadar páirt i roinnt ghlantachán i spotaí dubha áirithe
mórthimpeall an bhaile agus leanfaidh siad lena gcuid iarrachtaí chun stádas an bhaile ins an sraith frith-
Bhruscair Náisiúnta a ardú i 2007. Lean an obair ar aghaidh leis agus sinn ag glacadh pháirt ins an córas
monatóireachta truaillithe ar bhonn náisiúnta. Tá torthaí an tsuirbhé mar bhonn céatadán truaillithe ins na
treoraithe náisiúnta seirbhíse.

Dúshlán dramhaíola idir Phobal

Ritheadh an chéad sraith dramhaíola idir bhailte/ sráidbhailte riamh le linn trí mhíonna an tsamhraidh. d’
Éirigh go h-an-mhaith leis an gcomórtas seo le gach cumann áitiúil, grúpaí deonacha & coistí baile ag
glacadh páirt chun aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna dramhaíola ina gceantar féin. Lean an Rannóg
Chomh-Shaoil a feachtais ghníomhach frith-dhramhaíola trí thacaíocht bhreise agus comharthaí frith-bhr-
uscair a chur in airde. Toradh a bhí leis an dearcadh páirtíochta seo ná go raibh baile amháin agus seacht
gcinn de shráid bhailte ann saor ó dhramhaíl.
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Bronnadh Duais an Bhrait Ghlais ag An Taisce ar 8 mBun Scoil i gContae Laoise ag Halla An Táilliúra, Baile Átha Cliath
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Táscairí Seirbhíse - Áiseanna Athchúrsála Position at 31.12.06 

Catagóir 
Líon Na Suíomh 

Beir-Leat 

Líon Na Suíomh
Taitneamhachta

Cathartha

Líon Na Iomlán na
nÁiseanna.

Líon na láithreán in aghaidh
5,000 den daonra  

Gloine 38 1 39 756.52

Cannaí 38 1 39 11.36

Teicstíl 8 1 9 184.54

Cadhnraí 1 1 65.46

Ola 1 1 24.94

Eile 1 1 5,589.77

Áiseanna Athchúrsála Position at 31.12.05

Catagóir
Líon Na Suíomh 

Beir-Leat

Líon Na Suíomh
Taitneamhachta

Cathartha

Líon Na Iomlán na
nÁiseanna

Líon na láithreán in aghaidh
5,000 den daonra  

Gloine 37 1 38 58.4

Cannaí 37 1 38 1.3

Teicstíl 8 1 9 7.6

Cadhnraí 1 1 4.3

Ola 1 1 1.1
Eile 1 1 356.3

Táscairí Seirbhíse 
Comhshaol

Position at 31.12.06 Position at 31.12.05

Líon na Maor Bruscair lánaimseartha 3 3

Líon na maor bruscair pháirtaimseartha 2 2

Líon na maor bruscair sa 5,000 den daonra 0.4

Líon na bhFíneálacha Bruscair eisithe 570 474

Number of prosecution cases taken 

because of non-payment of on-the-spot fines 169 

This figure does not include returned summons (59) 39

(63 sent to Council's legal advisors)

Number of prosecutions secured 21

This figure does not include:

- Out of court settlements (128)

- Cases struck out (20)11 

(Of the 63 cases referred to Council's legal advisors: -12 prosecutions secured

- 12 Cases Struck Out

- 22 Fines paid prior to Court 

Court Hearing

-17 Cases cancelled “Offendant Gone Away”)

Céadatán na gCeantar laistigh den údarás áitiúil atá: 

- Neamhthruaillithe i.e saor ó bhruscar 5% 3%

- Beagán truaillithe le bruscar 41% 60%

- Truaillithe go measartha le bruscar 46% 18%

- Truaillithe go suntasach le bruscar 8% 8%

- Truaillithe go hollmhór le bruscar 0% 13%

Gearán agus Forfheidhmiú an Chomhshaoil

Position at 31.12.06 Position at 31.12.05

Anlíon iomlán de chásanna faoi réir gearán a

bhaineann le truailliú an chomhshaoil (a bhaineann

le dramhaíl, bruscar, truailliú uisce, truailliú torainn, 

truailliú aeir) 560 448

Líon na ngearán imscrúdaithe 541 296

Gnáthaimh Fhorfheidhmithe glactha 69 71

Scoileanna ag Glacadh Páirte i bhFeachtas an Chomhshaoil 
Position at 31.12.06 Position at 31.12.05

- Bunscoileanna 58% 43%
- Iar-Bhunscoileanna 52% 80%

% of households provided with segregated waste collection N/A N/A
%/tonnage of household waste recycled 24% (4,534.6t)       23.2% (3677t)
% of household waste going to landfill 76% (14,390.2t)     76.8%(12207t)

Oibrithe Deonacha ag tabhairt lámh chúnta le linn 
Seachtain Ghlanta Laoise 2006



Cosaint Shibhialta Laoise 

Tá Cosaint Shibhialta Laoise mar eagras deonach go bhfuil a bhaill bródúil as bheith in ann seirbhís a
thabhairt mar chúl-thacaí do sheirbhísí éigeandála príomha agus don bpobal áitiúil. Tá na baill deonacha
ioldána agus is príomh-ghníomhartha an eagrais ná:

Taismeach:
Soláthar seirbhíse chéad-chabhrach agus otharcharr.

Slánú:
Tarrtháil uirbeach, cuardach san tír-raon timpeall do dhaoine ar iarraidh. Is ag Laois amháin ata an t-aon
K9, H.R.D.- madra cuardaigh agus tarrthála laistigh den eagras, agus cuardach agus tarrtháil bunaithe
san uisce.

Seirbhís Tine Chabhrach:
Cleachtais caidéal agus dréimire, ag caidéalú uisce tuile agus ag soláthar uisce don bpobal.

Seirbhís Mhaoirseachta agus Monatóireacht Raid-ghníomhaíochta: 
Raid-ghníomhaíocht a bhraith agus monatóireacht.

Leas: 
Soláthar béilí teo, deochanna agus tacaíocht síceolaíoch.

Cumarsáidí

Dhá chóras radio neamhspleácha M.F.A., M.A.A agus Radio Banda Mara a rith. Bhíodar thuas á rith ónár
n-Aonad Tacaíochta Gníomhach sainiúil.

Seoladh an chéad K9 H.R.D. an madra cuardaigh agus sábhála, Rex, go h-oifigiúil i seomraí na
Comhairle ar an Aoine 13ú lá Deireadh Fómhair 2006 agus tharla sé ag an tráth céanna leis an gclár
Teilifíse Nationwide a bhí á chraoladh ó Laois. Dhein an clár agallamh le pearsanra éagsúla de chuid
Chosaint Áitiúil i Laois.

Le linn na bliana chabhraíomar le Ospís Laoise, le
Paráid lá ‘le Pádraig, Togra Chernobyl Leanaí
Sráidbhaile, Electric Picnic, Féile Oxygen, Carnival
Dharú, Gníomhaíochta Cuardaigh agus tarrthála,
Gardaí Áitiúla, Féile Ceoil Lár Tíre, agus le h-aon
Fheidhmeanna a rith an t-Údarás Áitiúil.

Tá ionaid Traenála lonnaithe ag Sráidbhaile, Darú
agus ag Móinteach MílicMá tá suim agat san ghné
thuas agus má tá tú idir 16 agus 65 déan teagmháil
chun breis eolais a fháil ag -05786-64000 nó ag
rphost lpreston@laoiscoco.ie nó cuardaigh ár
ngréasán ag www.laoiscivildefence.org

Seirbhís Thine agus Tarrthála Chontae
Laoise

Thosaigh obair ar Chlár Athruithe Seirbhíse Tine i
2006. Bhí sé seo mar thoradh ar thuairisc Farrell
Grant Sparks 2002: tuairisc náisiúnta ar na seirb-
hísí tine in Éirinn. Bhain sé le ceithre cheantar for-
bartha.

Clár Sábháilteacht Tine Pobail.
Clár breisithe do fhoirne tine ar Shábháilteacht
Sláinte agus Leasa ag Obair.
Clúdach Éigeandála Bunaithe ar an Bhaol.
Pearsanra Tine a Choimeád nó Ardú Céime a thab-
hairt dóibh ar bhonn Ábaltacht.

Seoladh “ Fráma Oibre Bhainistíochta i gcás Mhór-
Éigeandála”, go náisiúnta ag an Roinn i Mí Mheán
Fómhair. Tá an réamh-obair dá chur i bhfeidhm
déanta i Laois.

Críochnaíodh tógáil an stáisiúin nua tine i Mainistir Laoise. Tá dearadh an stáisiúin nua do Chúl a’
tSúdaire réidh chun é a chur amach le h-aghaidh tairisceana.

d’ Fhreagair Foirne tine 920 fógra tine agus éigeandála. Tionóisc bhóthair ab ea 203 díobh. Agus ba thinte

583.
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Aonad K9 de chuid Chosaint Shibhialta Laoise, Rex agus
Marcel Steenkist ag cuardach an chósta i bPort Láirge

Táscairí Seirbhísí - Seirbhís Dóiteáin 31.12.06 31.12.05

Meánfad ama i nóiméid chun briogáidí dóiteáin a ghluaiseacht: 
- i stáisiúin lánaimseartha N/A N/A
- i stáisiúin pháirtaimseartha 4.9 mins 5.1 mins

Céadatán láithreachta ag suímh ina raibh:
- An chéad láithreacht ag an suíomh laistigh de 10 nóiméad 37.10% 34%
- An chéad láithreacht ag an suíomh laistigh de 20 nóiméad 47.36% 51%
- An chéad láithreacht ag an suíomh i ndiaidh 20 nóiméid 15.54% 15%

Cosc Dóiteáin
- Líon iomlán d'iarratas do theastais sábháilteachta dóiteáin Faighte 184 139
- Líon iomlán d'iarratas do theastais sábháilteachta dóiteáin Próiseáil 180 136



Seirbhísí Uisce

Tá feidhmeanna Sheirbhísí Uisce roinnte i dtrí ranna:

Oibriú agus Cothabháil leanúnach de Uisce agus de Scéimeanna Fuíoll-uisce
Clár Infheistithe
Clár Uisce faoin dTuath
Reiligí a chur ar fáil agus a chothabháil

Oibriú agus Cothabháil Leanúnach

Tá sé mar chúram ar an Roinn Seirbhísí Uisce, soláthar uisce sásúil a chur ar fáil agus a chothabháil
agus mar an gcéanna le cóireáil fuíoll uisce agus le háiseanna cur de láimh, a ghabhann le treoir an AE
faoi Uisce In-ólta agus chomh maith céanna le Treoir an AE faoi chóireáil fhuíoll-uisce Uirbeach. Tá
Comhairle Chontae Laoise i láthair na huaire ag soláthar 24,500m3 (6.47 milliún galúin) go hachomair in
aghaidh an lae do 19,700 shealúchais, go hachomair ar fud an chontae. Ba é an costas do sholáthar
uisce do 2006 ná ¤2.265m.

Tá 14,000 sealúchais go hachomair sa Chontae nasctha leis an gcóras fuíoll-uisce poiblí agus ba é an
costas a chothabhála i 2006 ná ¤2.345m. Do cuireadh isteach ceithre Gléasra Cóireála Sealadacha a
thug cumas cóireála breise do Mhaighean Rátha, Mainistir Laoise, Darú agus do Ráth Domhnaigh.

Caighdeán an Uisce

Tá feidhmiúcháin dlí ag Comhairle Chontae Laoise máille le monatóireacht ar sholáthar uisce in-ólta sa
Chontae mar atá leagtha síos ag na Rialacháin(Uisce In-ólta)AE, 2000.

Ins an Tuarascáil don bhliain 2005 bhí an comhlíonadh ginearálta ag Laois, maidir leis na caighdeáin i
gcás uisce in-ólta, ins an soláthar uisce poiblí os cionn an mheáin náisiúnta, ag 98.2%. Bhí an caighdeán
mícrea-bitheolaíochta ins an soláthar uisce poiblí, ar fheabhas i 2005. Ní raibh aon chás de thruailliú E.
Coli i soláthar uisce poiblí Laoise. Bhí an ráta comhlíonadh ginearálta leis na caighdeáin ceimiceacha,
san soláthar uisce poiblí, sásúil. I gcoitinne bhí comhlíonadh formhór na bparaiméadar treorach sásúil.

Caomhnú Uisce

Ag dul do réir an fhráma oibre i bpolasaí Chostas an Uisce, do leanadh den chlár oibre ag cur isteach
méadair uisce i 2006. Chomh maith leis sin d’earcaíodh Foireann Scrúdaithe Scéithe Uisce Sinsearach
agus Cigire Scéithe Uisce Sinsearach agus ceathrar Cigirí Scéithe uisce ag thabhairt faoi ndeara a fháil
amach agus a thuairisciú, rud a ba chóir a chuirfeadh laghdú ar leibhéal an uisce atá á chailliúint.

Do ghlac an Comhairle le Fodhlí Chomhairle Chontae Laoise do Riaradh Sholáthar Uisce agus do
Chaomhnú Uisce In-ólta i 2006.

Urscaoileadh chuig na Córais Séarachais

Faoin Acht Rialtais Áitiúil 1977 agus 1990 (Truailliú Uisce) agus a rialacháin tá ceadúnas riachtanach do
aon chomhlacht a urscaoileann eisiltí trádála (uiscí fionnuaraigh san áireamh) isteach sa chóras
séarachais.

Eisíodh deich gcinn de cheadúnais i 2006.

Clár Infheistithe Airgeadais i Seirbhísí Uisce.

Chun na bearnaí sa bhonneagair faoi láthair a leigheas agus do riachtanais san todhchaí tugaimid faoi
Thionscadail Airgeadais ar fud An Chontae de bharr an t-airgead a cuireadh ar fáil sa Chlár Infheistithe
Seirbhísí Uisce.

Oifig Thionscadal Airgeadais

Tar éis cead a fháil ón Roinn Chomh-Shaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, do cuireadh Oifig
Tionscadail Airgeadais Seirbhísí Uisce sainiúla ar bun in Iúl 2006. Tá sé de chúram ar An Oifig Tionscadal
Airgeadais, na scéimeanna móra Uisce agus Fuíoll-uisce a thabhairt chun chríche, faofa faoin gClár
Infheistithe Seirbhísí Uisce.

Scéim Sholáthar Uisce Chúl an tSúdaire

Do chríochnaíodh an druileáil ar dheich bpoll nua-tháirge i 2006. Cuireadh críoch le conradh réamhdhéan-
ta chun méid suntasach uisce a sholáthar do Chúl an tSúdaire ó cheann des na poill nua seo. Críochnófar
an mhion-scéim dearadh go luath i 2007 tar éis trialacha chun chaighdeán an uisce agus cumas táirgthe
a mheas.

Scéim Fheabhsaithe Sholáthar Uisce Phort Laoise & Mhóinteach Mílic

Déanadh an t-Athbhreithniú Dearadh don scéim seo a chríochnú i 2006. Do síníodh an conradh Druileála
Táirgthe i 2006 agus go bhfuil an druileáil le tosú
go luath i 2007.

Gréasán Phríomh-Dhraenála Phort
Laoise

Do tugadh an conradh (Gréasán) Oibreacha
Feabhsaithe Séarachais do Uí Mhurchú
Idirnáisiúnta Teo. in Aibreán 2006 agus thosaigh an
tógáil i mBealtaine 2006. Tá an tógáil tar éis dul
chun cinn go h-an-mhaith agus tá 9.6km des na
córais séarachais críochnaithe

COMHAIRLE CHONTAE LAOISE TTuuaarraassccááiill BBhhlliiaannttúúiill 22000066 35

Ag ullmhú le h-aghaidh leagan síos na bpíopaí- 
Taoscadh Príomha Phort Laoise



Príomh Draenáil (DTO) Phort Laoise

Síníodh an conradh, Dear-Tóg-Oibrigh (DTO) do Fhuíoll-uisce Phort Laoise leis an Uile-Chomhlacht
Tógála, Earth Tech-Bowen, i Mí na Nollag 2006. Tá an tógáil le tosú go luath i 2007.

Scéim Shéarachais Grúpa-Bhailte Laoise

Críochnaíodh na doiciméid Chonartha do Scéim Séarachais Grúpa-Bhailte Laoise i 2006. Tá Comhairle
Chontae Laoise tar éis na doiciméid a áith-bhreith-
niú. Tá Pleanáil Cuid a VIII do roinnt ionad cóireála
críochnaithe agus an chuid eile le bheith
críochnaithe i Mí Feabhra 2007.

Scéim Shéarachais Grúpa-Sráidbhailte
Laoise

Do críochnaíodh an Réamh-Thuarascáil do Scéim
Shéarachais Grúpa-Shráidbhailte Laoise i 2006. Tá
Comhairle Chontae Laoise ag déanamh áith-bhreith-
niú ar an tuarascáil faoi láthair. Thug An Roinn
Chomh-shaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil cead
Tigh Mochua a áireamh sa Scéim.

Síneadh amach ar Scéim Shéarachais
Mhóinteach Mílic

I Mí na Samhna 2006 do thug An Roinn Chomh-Shaoil
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, cead chun Dearadh Cuimsitheach agus Doiciméid Chonartha a ullmhú
don Scéim, a chuireann san áireamh ath-dheisithe agus feabhsaithe gníomhaíochta do ghréasán atá ann
cheana

Scéim Séarachais Chillín Ard/Bhaile Briotais/Ioma/Chúl an tSúdaire

Tar éis Treoir athchóirithe a chur isteach chuig an Roinn Chomh-Shaoil Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil i
2006, tugadh cead isteach do Ioma, Baile Briotais agus Cillín Ard sa Réamh-Thuarascáil do Ardú Céime
Scéim Shéarachais Chúil an tSúdaire. Beidh An Treoir nua chun comhairleoirí a cheapadh don scéim,
críochnaithe in Eanáir, 2007.

Measúnú Riachtanas 2007-2014

I Mí Iúil 2006 cuireadh isteach Tuarascáil Measúnachta Riachtanais le háireamh i gClár
In-feistiú Seirbhísí Uisce 2007-2009(CISU) don Roinn Chomh-Shaoil Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.
Ainmníonn an tuarascáil dó déag tionscadail uisce agus fuíoll-uisce Rí-thábhachtach le bheith curtha i
gcrích i rith na seacht mbliana romhainn amach.

Clár Uisce na Tuaithe

Sé atá sa chlár Uisce Tuaithe ná roinnt gníomhartha chun na laigí sna scéimeanna grúpaí uisce, córais

bheaga uisce phoiblí agus séarachais sna sráidbhailte tuaithe agus soláthair phríobháideacha aonaracha
in áit nach bhfuil a mhalairt de sholáthar phoiblí nó grúpa ar fáil. Bíonn sé ag déileáil freisin le oibreacha
feabhais, nach gcosnaíonn breis agus ¤635,000.

I measc na rudaí sa Chlár Uisce Tuaithe an Chomhairle atá:

o Scéimeanna Ghrúpaí Uisce
o Scéimeanna Beaga Uisce Poiblí agus Séarachais
o Deontais chun Uisce Tobair Aonaracha a chur isteach

Scéim Uisce Grúpa

Cuireann scéim uisce grúpa, soláthar uisce príobháideach do dhá theach nó níos mó trí chóras dáileadh
agus soláthar foinse roinnte nó comónta.
Sa bhliain 2006, tugadh tús áite do leanúint do bheith ag feabhsú chaighdeán an uisce ins na grúpa-
scéimeanna atá á chur ar fáil go príobháideach, cheana féin, chun an caighdeán atá ag teastáil ó
rialacháin (Uisce In-ólta) AE.

Scéimeanna Uisce Grúpaí so Chontae

Scéimeanna le foinsí poiblí 67
Scéimeanna le foinsí príobháideacha 41
Scéimeanna nua atá á phleanáil 5
Scéimeanna nua ag an tús céime 6
Grúpa-Scéimeanna tógtha faoi chúram 35
Iomlán 155

Cnuasach Dear Tóg oibrigh (DTO) chun Cóireáil Uisce a chur ar fáil

Tá Comhairle Chontae Laoise i gcuideachta leis na Comhairlí Chontae i gCeatharlach, Cill Chainnigh,
Loch Garman, Cill Mhantáin agus Cill Dara tar éis An Cnuasach(DTO) Laighean Theas a bhunú chun
áiseanna chóireála uisce a chur ar fáil agus a oibriú do ghrúpa- Scéimeanna agus do scéimeanna beaga
poiblí. Ta tríocha a hocht scéim sa chnuasach seo le h-aghaidh na gcontae seo go bhfuil ceithre cinn
díobh i Laois. Is iad na scéimeanna ná Baile Cholla SGU, Baile Phicis SGU Domhnach Mór SGU, An Eala
S.P. Tá na Scéimeanna seo ag fóirithint ar 993 tigh agus ba é an deontas cabhrach a cuireadh ar fáil i
2006 ná ¤912,915.

Tá an céim tógála go bhfuil Baile Cholla agus An Eala ann tosaithe cheana féin.

Grúpa-Scéimeanna Nua agus Ardú Céime dos na sean-Scéimeanna

Cuireadh deontas cabhrach de ¤83,1 11 in a iomláine i leath-taoibh do naoi scéimeanna nua agus do
cheithre scéimeanna a bhí ann i gcónaí, i gcomhair costais ardú céime. Ba é uimhir iomlán na dtithe go
ndeachaigh an deontas cabhrach seo chun tairbhe dóibh ná 1102.
Chomh maith leis na hoibreacha seo do thoiligh An Comhairle go foirmiúil do chúram na Scéimeanna
Uisce Grúpaí seo leanas a ghlacadh chucu féin:

Caisleán Chuife, Droim Átha an Iarla, Slaite/Cnocán na Mac-tíre agus Achadh Fionn.
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Ag baint clocha ó phoill doimhne ag Taoscadh
Príomha Phort Laoise



Fóirdheontas

Íocadh fóirdheontais in a raibh ¤130,938.85 in a iomláine do Ghrúpa-Scéimeanna le haghaidh chostas
oibrithe agus cothabhála i 2006.

Scéimeanna Beaga Uisce Poiblí agus Séarachais

Sé atá i gceist sna scéimeanna beaga uisce poiblí agus séarachais ná oibreacha airgeadais chun na
scéimeanna uisce poiblí agus séarachais a fheabhsú agus a chur leo i gcás nach dtéann costas na n-
oibreacha thar ¤635,000. Fuair An Chomhairle liúntas de ¤900,000 ón Roinn Chomh-Shaoil Oidhreachta
agus Rialtais Áitiúil i 2006 agus d’ íoc an t-airgead seo, in éineacht le acmhainní na Comhairle as na
Scéimeanna seo leanas:

Foinse Uisce Chnoc Chluainín
Uisce Sheanbeag/Ros Fhionnghlaise
Láithreán Taisceadán Mhainistir Laoise
F.U Phort Laoise/Mhóinteach Mílic
Láithreán Taiscumair Bhaile Uí Bhróithe
Athchóiriú S.T. Chúil an tSúdaire
Taiscumar Bhaile Ádhaimh
S.T.P Dhúnáin
Nasc Phríomh Píobán Uisce-Ráth Laoise/Droim Átha an Iarla
Daingniú – Soláthar Uisce Shráidbhaile.
W.W.T.P Mhóinteach Mílic
Píobán Séarachais Mhaighean Rátha-Trasna na hAbhann
Foinse Taiscéalaíochta-Darú/Baile na Coille W.S.
Athchóiriú-Foinse Uisce Na Coille
Athchóiriú-foinse Uisce Mílic
Treisiú-Baile Uí Laigheanáin f.u.
Séarachas Phort Laoise-Méadú ar an gcumas Caidéalaithe
Forbairt Foinse Mhóinteach Mílic f.u. catholes
Port Laoise f.u. – Méadú ar an gcumas, Clóirín agus caidéalú
An Eala- Cóireáil Uisce

Deontais chun Toibreacha Uisce Aonaracha a chur isteach

Is é aidhm an scéim deontais seo ná cabhrú le teaghlaigh, atá níos sine ná seacht mbliana d’aois, agus
atá ag braith ar sholáthar príobháideach aonarach uisce, atá ag caitheamh airgid, chun soláthar uisce trí
phíobán do ghnóthaí tí nó chun laigí móra ins an soláthar uisce atá ann a leigheas.

Íocadh Deontais de ¤60,063 in a iomláine le 35 iarrthóirí i 2006.

Coiste Monatóireachta Uisce Tuaithe

Is iad na daoine atá sa Choiste Monatóireachta Uisce Tuaithe ná daoine atá ainmnithe ag Comhairle
Chontae Laoise agus ag Cumainn Tuaithe agus a bhfuil de chúram orthu a bheith ag tabhairt moltaí faoi
cheapadh pholasaí i dtaobh sholáthar uisce tuaithe laistigh den chontae agus a bheith ag déanamh
monatóireachta ar an soláthar chuig na teaghlaigh tuaithe agus na teaghlaigh sna sráidbhailte a chur ar
fáil agus a fheabhsú.

Bhí cruinnithe den choiste seo ar an 23 Marta, 30 Bealtaine, 31 Lúnasa agus ar an 6ú lá de Mhí na
Nollag i 2006.

Reiligí

Tá sé de chúram ar An Roinn seo, freisin, fiche seacht reiligí sa chontae a chur ar fáil agus a chothabháil.
Tá Cláraitheoirí Reiligí fostaithe ag gach aon Reilig leis an Comhairle go bhfuil sé de chúram orthu
féachaint i ndiaidh díolachán na bplásóga, na huaigheanna agus cothabháil Chlár na talún ina gcuirtear
daoine.

Deontais Reiligí

Tá méadú ar uimhir na n-iarrthóirí ag lorg cabhair deontais le roinnt blianta anuas agus i mbliana fuairea-
mar 103 iarratas. Chun bheith ábalta déileáil leis an leibhéal seo d’iarratais tugadh isteach córas nua ran-
gaithe.
Rangú A: Reiligí na Comhairle
Rangú B: Reiligí beaga na Comhairle
Rangú C: Reiligí nach leis an gComhairle
Rangú D: Reiligí nach bhfuil in úsáid go rialta a thuilleadh

Fodhlithe Dréachta Reilige 2006

Do ghlac an CAS de chuid Imshaoil agus Seirbhísí Uisce agus An Chomhairle iomlán le polasaí faoi reiligí
agus déanadh Fodhlithe Dréachta a ullmhú chun é a chur i gcríoch.

Leithris Poiblí

Do caitheadh ¤85,000 i 2006 ar chothabháil na leithreas poiblí i bPort Laoise, Sráidbhaile
agus i Maighean Rátha.
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Percentage of River Channel Pollution  
(South East RBD)

- Neamhthruaillithe
The EPA in consultation with the Local Authorities 

- Beagán truaillithe operates a river water quality monitoring programme. The 
EPA reports annually on these results.However, results 

- Truaillithe go measartha are published in the following year. It will not therefore be 
possible to publish interim results for 2006 until mid-2007.

- Truaillithe go hollmhór

31.12.06 31.12.05
Percentage of drinking water analysis results 
in compliance with statutory requirements 
with regard to:
- Public Schemes This data will be 99.13%

available in the EPA
report on Drinking 
Water Quality for 2006

-  Private Schemes 94.65%
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Coiste Tuairisce ar Pholasaí Straitéiseach

Bhí sé cinn de chruinnithe ag an gcoiste seo i 2006. Aontaíodh ar na polasaithe seo a leanas agus
chuireadar iad faoi bhráid Ghrúpa Polasaí Corparáideach le h-aghaidh a bplé ag an CPS.

Cónascadh Iompair Phoiblí i gContae Laoise.
Polasaí Comharthaí ar Mhótar-bhealaí.
Ceansú Tráchta do Scoileanna/Bailte Tuaithe.

An Roinn Phleanála

Sí aidhm na Roinne Pleanála ar an mór-gcóir ná forálacha na n-Acht pleanála a chur i gcríoch agus
tacaíocht cheart, chuí a thabhairt do chúrsaí i dtreo is go gcuirfí maitheas fisiceach, sóisialta agus eacna-
maíoch an chontae chun cinn i dtreo is go dtabharfaí cosaint agus ardú don chaighdeán maireachtála
agus go gcruthófaí caíonna saothair agus cabhrú leo ag smaoineamh ar phrionsabail inmharthana.

Is féidir an Roinn Phleanála a bhriseadh síos i dtrí chraobh difriúla (i) Smacht ar Fhorbairt, (ii) For-fhei-
dhmiú Pleanála agus (iii) Pleanáil chun cinn.

(i) Smacht ar Fhorbairt

Bé líon na n-iarratas pleanála a fuarthas i 2006 ná 2,349, ach ba chóir aird a thabhairt go raibh 608 díobh
san mí-bhailí rud a chuir ar na h-iarrthóirí iarratas nua a aighniú. Tugann an tábla seo a leanas briseadh
síos ar iarratais bhailí a fuarthas, agus ar chinnidh gur thángthas orthu le linn 2006, agus ar na figiúirí
comparáideacha do 2005.

Gníomhaíocht 2006

Iarratais mhí-bhailí curtha ar ais don iarrthóir 29.9%.
tagartha do Oifigí Ceantair 21 lá oibre.

Iniaimh ar Sheirbhís do Chustaiméirí

I 2006 chonacthas an leanúint ar aghaidh le
scanadh na n-iarratas pleanála de réir mar a ghla-
cann an t-Údarás Pleanála leo. Le linn 2006 bhí ar
a chumas ag an bpobal teacht ar líne ar gach iar-
ratas pleanála laistigh de thrí seachtaine ó bhfuair
an t-Údarás Pleanála iad.

Tá pleananna tarraingthe aníos do iniaimh seirbhísí
leasaithe do chustaiméirí san roinn phleanála agus
táthar ag súil go dtosóidh obair ar an áit nua poiblí
don bpleanáil go luath i 2007.

Is mór an t-ábhar meallta an gréasán pleanála le
meán de 60,892 glaoch air in aghaidh gach míosa.

Is féidir gach iarratas pleanála a fheiceáil ar www.laois.ie\eplan

Promhadh na n-iarratas Pleanála

Bhí 2343 iarratas pleanála profa i 2006 go raibh 1748 bailí agus 595 mí-bhailí. Cé go raibh 25% des na h-
iarratais phleanála mí-bhailí bé an chúis ba mhó a bhí leis sin ná go raibh fógraí poiblí as dáta, ainm-
neacha na ngníomhairí in easnamh as léarscáileanna/léaráidí agus faid gan a bheith taispeánta ar leagan
amach an tsuímh. Bhí cruinniú leis na gníomhairí chun na fadhbanna seo a mhíniú agus táthar ag súil go
n-ísleoidh sé seo líon na n-iarratas mí-bhailí.

Cur I Bhfeidhm Na Pleanála

Réamhrá

Déanfaidh an t-Údarás Pleanála iarracht, de réir na riachtanas faoi Achta Pleanála agus Forbartha, 2000-
2004, go gcloífear le coinníollacha cead pleanála agus forbairt neamh-údaraithe a chosc.

Forbairt Neamh-Údaraithe

Bíonn forbairt neamh-údaraithe ann nuair a déantar forbairt gan an cead cuí a fháil nó forbairt a bheith ar
siúl gan é a bheith de réir an cead tugtha.

Feidhmeanna

Leanfaidh an t-údarás pleanála suas aon ghearán scríofa ar fhorbairtí neamh-údaraithe má fhéachann sé
go bhfuil bunús maith leo.
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Ag lorg cead Pleanála

Polasaí Pleanála agus Iompair



Litir Fhógartha a eisiúint laistigh de 6 seachtaine ó
am faighte litreach an ghearáin.
Is féidir é sin a bheith eisithe sa chás go bhfuil, gur
dhócha go raibh, nó go m’fhéidir go mbeidh forbairt
neamhúdaraithe ar siúl.
Leanfaidh cinneadh ar chóir gníomh for-fheidhmithe a
chur i bhfeidhm agus leanfaidh Fógra For-fheidhmithe
laistigh de 12 seachtain ó dháta eisithe na Litreach
Rabhaidh.
Tugann an Fógra For-fheidhmithe scála ama chun
cloí leis agus mura ndéantar san déanfar tuilleadh
mar é a chur i lámha ár ndlíodóra.

Forbairtí san for-fheidhmiú
Tá níos mó baint ag an bpobal san chóras for-fheidhmithe toisc go bhfuil de dhualgas ar an Údarás
Pleanála freagra a thabhairt do ghearáin ón bpobal. Tugtar cosaint don ghearánaí mar ní scaoileann an t-
Údarás na h-ainmneacha tugtha.

Tá méadú suntasach ar mhéid na b-fíneálacha iníoctha agus gearradh íos-fhíneála sa chás go
gciontaítear duine i leith forbartha mí-bhailí.

Ceadúnais do Ócáidí faoin aer
Sainmhínítear ócáid faoin aer mar thaispeántais poiblí a bhíonn ar siúl ar fad, nó nach mór ar fad, faoin
aer, nó i struchtúr gan díon, nó le díon sealadach nó in-ais-tharraingthe, i bpuball nó i struchtúr sealadach
dá leithéid, ina mbeidh ceol, rince, taispeántais poiblí nó aon ghníomhaíochtaí eile dá leithéid.

Tá de dhualgas ar lucht eagraithe ócáidí dá leithéid ceadúnas a fháil ón Údarás Pleanála nuair a bhíonn
lucht éisteachta de 5,000 duine nó níos mó. Sampla: Electric Picnic a bhí i Sráid Bhaile, Contae Laoise i
2004 agus 2005.

Fógra ar Chlárú Cairéal
De réir Rannóg 262 de Acht Pleanála ag Forbartha 2000 ní foláir do gach Cairéal nach bhfuil buntáiste
ceadúnas pleanála acu nó a fuair Cead Pleanála níos mó ná cúig bhliain roimh theacht isteach gníomhú
Rannóg 261, cur isteach le h-aghaidh a chláraithe leis an Údarás Pleanála. Is féidir leis an Údarás
Pleanála Iarratas Pleanála a lorg agus ullmhú Ráiteas Tionchair Timpeallachta, coinníollacha a leagadh
síos, nó sonraí an Chairéil a chur chuig an Rannóg Fhor-Fheidhmithe. Fuair Comhairle Chontae Laoise
78 n-iarratas le h-aghaidh chláraithe agus bhí 60 cairéal díobh san cláraithe mar cairéil gníomhacha.

Pleanáil Chun Cinn
Tá baint, nach beag, ag an Rannóg Pleanála Chun Cinn i bhforbairt fhisiceach, eacnamaíoch agus
shóisialta Chontae Laoise. I dteannta a ról in ullmhú an Phlean Fhorbartha, tá an Rannóg go gníomhach
in ullmhú Pleananna do Cheithre Cheantar Áitiúil agus Pleananna do chúig Sráid Bhaile is fiche anois.

Plean Forbartha

Tá Plean Forbartha Chontae i gcroílár an Chórais Pleanála in Éirinn agus tá i gceist go soláthróidh sé an
fráma oibre straitéiseach agus comhthéacs an pholasaí as a dtagann cinnidh an Údaráis Áitiúil.In Aibreán
2004 thosaigh an obair ar athbhreithniú ar an bPlean Forbartha. d’ Fhreastail timpeall 500 duine ar na
comhairlí poiblí, a bhí eagraithe mórthimpeall an Chontae. Glacadh le386 aighniú foirmiúil le linn an

tréimhse chomhairlithe bainteach le gach gné de phleanáil sa Chontae
I mí na Nollag 2006 ghlac Comhairle Chontae Laoise Plean Ceantair Áitiúil Phort Laoise agus cuireadh
tús le Dréachtphlean Ceantair Áitiúil Mhóinteach Mílic; táthar fós á dhréachtú agus glacfar leis i lár na
bliana 2007..
Tá an Rannóg gníomhach i mbun oibre anois ag ullmhú pleananna úsáid  talún ar gach leibhéal idir
phleanáil sráidbhaile agus phleanáil chuimsitheach fadtéarmach.  Beidh an Rannóg Phleanáil-ar-aghaidh
in éindí le Fóram Phobal an Chontae i mbun Comhairliúchán Poiblí forleathan fhad is a bhíonn na
Pleananna á n-ullmhú.  Ceadaíonn sin do na páirtithe leasmhara uile ionchur luachmhar a bheith acu i
gcur chun cinn a gceantar, sráidbhaile, cathair féin, etc. Tá clár curtha i dtoll a chéile  do 2007 chun plean
sráidbhaile a ullmhú. 

Scéim Athnuachana Uirbí
I rith na bliana rinne an Rannóg Phleanáil-ar-aghaidh comhordú ar an gclár bliantúil chun aighneacht
chuig an Roinn Comhshaoil a mhaoiniú.  I ndiaidh cead a fháil ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúil cuireadh tús le hoibreacha d’fhonn Limistéar Pláis Chathartha ag Ascal James Fintan Lalor,
Port Laoise a sholáthar  a chuimseodh Spás Conláiste Phoiblí agus ionad páirceála cairr i bhfoirgnimh
nua ar dhá urlár, tírdhreachú crua agus bog le troscán sráide.

Scéim Deontais Caomhnaithe
Riarann an Rannóg Pleanála Chun Cinn an Scéim Deontais Caomhnaithe go bhfuil cistíocht á fháil acu
ón Roinn Chomh-Shaoil, Oireachta agus Rialtais Áitiúil. Cabhraíonn an Scéim le úinéir nó le sealbhóir
Struchtúir Chaomhnaithe oibreacha riachtanacha a dhéanamh chun go gcaomhnófaí é. Bé ¤138,000 an
deontas leithghafa do Chomhairle Chontae Laoise do 2006. Fuarthas 12 de iarratas bailí agus fuair gach
ceann díobh deontais ina iomlán de ¤138,000 a chomhfhreagraíonn le méid iomlán leithghafa ag an
Roinn.

Seachtain Náisiúnta na gCrann  2006
Leithdháileann Comhairle na gCrann  agus na hurraitheoirí Coillte agus O2 líon áirithe de chrainn óga
gach bliain.   Cuireann Comhairle Chontae Laoise na crainn ar fáil do ghrúpaí pobail ar fud an Chontae.
Chuir Comhairle Chontae Laoise maoiniú ar fáil le haghaidh líon áirithe de chrainn mhóra agus bhí siad-
san ar fáil do ghrúpaí pobail freisin.  Tá an scéim oscailte do chumainn chónaitheoirí, do ghrúpaí a bhíonn
gafa le comórtas na mbailte slachtmhara agus do ghrúpaí forbartha áitiúla agus scoileanna áitiúla eile
freisin.

Scéim Deontais Aghaidh Shiopa
Ceadaíodh an deontas arís i 2006.Tá an deontas seo leithghafa chun cabhrú le oibreacha.

Polasaithe Coiste Polasaí Straitéisigh 2006
o Scéim Athnuachana Bhaile
Eastáit a Thabhairt i gCúram : D’aontaigh an Chomhairle Contae iomlán i mí Mheán Fómhair 2006 le
polasaí a raibh sé d’aidhm aige treoir a chur ar fáil do chách maidir le heastáit a thabhairt i gcúram,
polasaí inar léiríodh cáilíochtaí na gcaighdeán a  mbeifí ag súil leo sula dtabharfaí na heastáit i gcúram
agus a chuideodh le húinéireacht  limistéar príobháideacha  a aistriú go réidh sa chaoi is go mbeadh siad
ina limistéir phoiblí. 

o Breithniúcháin maidir le Spás faoin Spéir i bhForbairtí Cónaitheach
D’aontaigh Comhairle Chontae Laoise i mí Mheán Fómhair 2006 le polasaí a raibh sé d’aidhm aige
cáilíocht bheatha sa timpeallacht foirgnithe a fheabhsú. Soiléirítear ann leibhéil, caighdeáin agus
cineálacha cuí na spásanna oscailte atá sé i gceist a chothú i limistéir chónaitheacha.
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Seisiún Eolais Poiblí ar Phlean Shráidbhaile, 
Bhaile Uí Laigheanáin
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Rialú Tógála agus Pleanála 
Tithe Aonaracha 31.12.06 31.12.05
Líon na n-iarratas cinntithe 628 499
Líon na n-iarratas cinntithe laistigh 
de ocht seachtaine 348 (55%) 316
Number of decisions which 
required the submission of further
information 279 182

Líon na gcinntí inar chomhaontaigh an 
t-iarratasóir le síneadh ama faoi Alt 
34(9) den Acht um Pleanáil agus 
Forbairt 2000 0 1
Tréimhse ama ar an meán chun an iarratas a 
cinneadh nuair a iarrtar ar 
bhreis eolais 78 77
%na ndeontas 73% 77.96%
%na n-eiteach 27% 22.04%
% of cases where the decision was 
confirmed, with or without variations, 
by An Bord Pleanala 61% 77.78%
%nagcásanna inar dheimhnigh an
Bord Pleanála an cinneadh 39% 22.22%
Orbairt Tithíochta 31.12.06 31.12.05
Líon na n-iarratas cinntithe 78 85
Líon na n-iarratas cinntithe laistigh 
de ocht seachtaine 41 (53%) 39
Number of decisions which 
required the submission of further
information 37 46

Líon na gcinntí inar chomhaontaigh an 
t-iarratasóir le síneadh ama faoi Alt 
34(9) den Acht um Pleanáil agus 
Forbairt 2000 1 1
Tréimhse ama ar an meán chun an iarratas a 
cinneadh nuair a iarrtar ar bhreis eolais 83 80
%na ndeontas 54% 63.53%
%na n-eiteach 46% 36.47%
% of cases where the decision was 
confirmed, with or without variations, 
by An Bord Pleanala 70% 90.91%
%nagcásanna inar dheimhnigh an
Bord Pleanála an cinneadh 30% 9.09%

Eile:  gan ghá e EIA 31.12.06 31.12.05
Líon na n-iarratas cinntithe 776 717
Líon na n-iarratas cinntithe laistigh 
de ocht seachtaine 602 (78%) 499
Number of decisions which 
required the submission of further 
information 172 215
Líon na gcinntí inar chomhaontaigh an 
t-iarratasóir le síneadh ama faoi Alt 
34(9) den Acht um Pleanáil agus 
Forbairt 2000 3 2
Tréimhse ama ar an meán chun an iarratas a 
cinneadh nuair a iarrtar ar bhreis eolais 78 78
%na ndeontas 93% 90.66%
%na n-eiteach 7% 9.34%
% of cases where the decision was confirmed, with 
or without variations, by An Bord Pleanala 33% 72%
%nagcásanna inar dheimhnigh an
Bord Pleanála an cinneadh 67% 28%
Eile: gá le EIA 31.12.06 31.12.05
Líon na n-iarratas cinntithe 6 2
Líon na n-iarratas cinntithe laistigh 
de ocht seachtaine 2 (33%) 2
Number of decisions which required the submission of
further information 4 0

Líon na gcinntí inar chomhaontaigh an 
t-iarratasóir le síneadh ama faoi Alt 
34(9) den Acht um Pleanáil agus 
Forbairt 2000 0 0
Tréimhse ama ar an meán chun an iarratas a 
cinneadh nuair a iarrtar ar bhreis eolais 93 0
%na ndeontas 83% 100%
%na n-eiteach 17% 0%
% of cases where the decision was confirmed, with or
without variations, by An Bord Pleanala 0% 0%

%nagcásanna inar dheimhnigh an
Bord Pleanála an cinneadh 0% 0%

CONSULTATIONS 31.12.06 31.12.05

Average number of opening hours per week 32.5 32.5

Consultations

Méid iomlán na gcásanna ar ábhar gearáin iad a 79 117 1236 900
Anméid ama ar an meán (i laethanta) ó rinneadh iarratas ar 
chomhchomhairle le pleanálaí an údaráis áitiúla go dtí go 
mbíonn cruinniú foirmiúil comhchomhairle réamhphleanála ann. 10 (working days) 12
Buildings inspected as a % of new buildings 
notified to the Local Authority 12.39% 12.1%

ENFORCEMENT

Méid iomlán na gcásanna ar ábhar gearáin iad a
ndearnadh fiosrú fúthu. 

174 
(a 48% year-on-year increase in
complaints investigated)

117

Méid iomlán na gcásanna ar ábhar gearáin iad a caitheadh amach. 40 0

Méid iomlán na gcásanna ar ábhar gearáin iad a ndearnadh réiteach
orthu trí chainteanna. 

16 25

Líon na ngnáthamh forfheidhmithe a tionscnaíodh trí litir ghearáin 106 112

Líon na ngnáthamh forfheidhmithe a tionscnaíodhtrí Fhógraí
Forfheidhmithe

30 32

Líon Iomlán na gciontuithe 0 1

31.12.06 31.12.05



Réamhra

Is ar Chomhairle Chontae Laoise atá an cúram 2,278 km de bhóithre agus 28 km de mhótarbhealaí sa
Chontae a chothabháil.

Faid na mBóithre de réir a Rangaithe

Mótar Bealach 28 km
Príomhach Náisiúnta 70 km
Tánaisteach Náisiúnta 75 km
Bóithre Réigiúnacha 268 km
Contae/Príomh Bóithre Eile 1865 km
IOMLÁN 2306 km

Leithdháiltí Deontaisí Na MBóithre 2006

Sa bhliain 2006 fuair Comhairle Chontae Laoise leith-dháil iomlán de ¤50,416,362 le haghaidh
chaiteachais ar bhóithre Náisiúnta agus ar bhóithre Neamh-Náisiúnta sa Chontae. As an méid seo, d’íoc
Comhairle Chontae Laoise ¤2,782,216 as a gciste airgid féin, agus an chuid eile á fhail ón Roinn Chomh-
Shaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus ó Údarás na mBóithre Náisiúnta.

Cistíocht Chlár

I Mí Aibreáin 2006 d’fhógair An tAire sa Roinn Gnóthaí Pobail Tuaithe agus Gaeltachta go bhfuil 39 Togh
Roinn, faoin dtuath i Laois i dteideal chistíochta faoi Chlár CLAR. ‘Sé atá i CLÁR na clár infheistithe do
dhúichí tuaithe ar mhí-bhuntáiste.

Soilsí Ómra Sábhálacha Splanctha ag Bun Scoileanna i gCeantair CLÁR:

I 2006 d’íoc CLAR 100% des na costais do shoilsí ómra sábhálacha Splanctha ag na bun scoileanna go
léir ins na Ceantair go raibh baint ag CLAR leo, nach bhfuil a leithéid de shoilsí acu go fóill. Ba é ¤7000
an praghas teorann ar shraith soilsí sábhála, le tús áite tugtha do scoileanna ar bhóithre réigiúnacha las-
muigh den chrios luas teorann 50 ciliméadair san uair, gan aon soilsí tráchta iontu.

Fuair Laois an chistíocht i 2006 ag na láithreáin seo leanas.
SCOIL SEOLADH CHISTIÚCHÁIN
SN BAILE FINN BALLYFIN PORTLAOISE ¤7,000
TOBAR AN LEINN RAHEEN MOUNTRATH ¤7,000
TRUMERA TRUMERA, MOUNTRATH ¤7,000
CAMROSS CAMROSS, MOUNTRATH ¤7,000
KILADOOLEY KILADOOLEY, BALLYBROPHY ¤7,000
SN NAOMH COLMCILLE ERRILL RATHDOWNEY ¤7,000
BALLYADAMS BALLYADAMS, ATH ¤7,000
SCOIL MHUIRE WOLFHILL ATHY ¤ 7 , 0 00

SN MOLAISE MOLAISE AN CNOCH (SPINK) ¤7,000
GAELSCOIL AN TSLÍ DÁLA BALLAGHMORE, CO. LAOIS ¤7,000

Scéimeanna Feabhais Sainiúla

Fuair Comhairle Chontae Laoise cistíocht ón Roinn
Chomh-Shaoil Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil dos
na scéimeanna seo leanas:

Droichead Chill Mhulláin

I Mí na Nollag 2005 bhí Éisteacht Béil ag an mBord
Pleanála i dtaobh an dréacht ordú ceannach
éigeantach don scéim seo. Glacadh leis an scéim i
2006 agus ar an gcoinníol go mbíonn cistíocht le
fáil. Táthar ag súil go mbeidh an scéim seo
críochnaithe i 2008. Caithfear an bóthar ó Chúl an
tSúdaire go Mainistir Eimhín a ath-líneáil de réir na
scéime seo agus tá droichead os cionn an phríomh
iarnróid go Baile Átha Cliath i gceist, chomh maith.

Cuar Iartharach Phort Laoise - nasc Chluain Mhínáin

Tugadh an conradh do Innealtóireacht Shibhialta Jons an obair ar an Nasc Chluain Mhínáin a thógáil.
Tugadh Réiteach Droichid le CIE/Iarnród Éireann chun críche, freisin Thosaigh tógáil ar an scéim seo i Mí
Meán Fhómhair 2006, go raibh droichead nua thar an príomh Iarnród go Baile Átha Cliath san áireamh de
chostas ¤5.5m agus go mbeifear ag súil go mbeidh sé críochnaithe i Lúnasa 2007. Nuair a bheidh sé
déanta beidh an rannóg iomlán de Chuar-Bhealach Iartharach Phort Laoise ó Bhóthar Mhainistir Laoise
go Móinteach Mílic oscailte do thrácht.

Sábháilteacht Bóthar

Rinne Comhairle Chontae Laoise agus An Garda Síochána athchóiriú ar choiste comhpháirtíocht faoi
Sábháilteacht Bóthar i 2006. Tagann an coiste le chéile gach sé sheachtain. Is é aidhm an choiste uimhir
na dTimpistí Thrácht Bóthar a laghdú i Laois ar aon dul le straitéis an Rialtais faoi shábháilteacht Bóthar.
Cuireann an coiste chuige chur chun cinn agus a chur i bhfeidhm trí Oideachas, Innealtóireacht agus
Feidhmiú leo san go léir go mbaineann sé leo, atá ag glacadh páirt ann.

Céimeanna Feabhais i leith Sábháilteacht na mBóithre

Déanadh ceithre cinn déag de scéimeanna Chéimeanna Feabhais i leith sábháilteacht na mBóithre in
áiteanna éagsúla tríd an chontae ar Scéimeanna Bóthar Náisiúnta agus Neamh-Náisiúnta. Tá sé i gceist
sna scéimeanna seo líneáil marcanna bóthar agus comharthaí a chur ar fáil chun sábháilteacht na
mbóithre a fheabhsú.
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Bóithre

Realignment Works at Dereen  



Crois Mhuine

Scéim ollmhór Sábháilteacht Bóthar ba ea acomhal Chros Mhuine a déanadh i 2006. Bhí sé i gceist sa
scéim seo an gabhal a bheith sceabhach, áith-líneáil agus marcáil na mbóithre agus comharthaí rabhaidh
a chur ar fáil. Chaith Comhairle Chontae Laoise ¤490,000, go hachomair , ar an scéim seo amháin i 2006.

N8 Crois Thonn Dhuibh:

I 2006 thóg Comhairle Chontae Laoise scéim Chéimeanna Feabhais Sábháilteachta Bóthar Ard-
Chostasach ar an N8 Príomh Bóthar Náisiúnta, ag cros Thonn Dhuibh. Bhí sé i gceist sa scéim lánaí
deas-casadh a chur ar fáil do acomhal Thonn Dhuibh agus do Ráithín na mBróg chomh maith le feabh-
saithe do chosáin agus do chomharthaí bóthar. Bé caiteachas Chomhairle Chontae Laoise air seo ná
¤287,000.

Scéimeanna Bóthar Eile.

N8 Doirín

Do chríochnaigh foireann Chomhairle Chontae Laoise sa Cheantair Iartharach, áith-líneáil den Phríomh
Bealach Náisiúnta N8 ag na bailte fearainn i Doirín agus i Tobar Bó.

Ceansú Tráchta i mBaile Uí Laigheanáin N78

I 2006 do dhear Comhairle Chontae Laoise an scéim seo agus thosaigh ag obair air. Beidh an scéim seo
agus athnuachan na gcosán críochnaithe i 2007.

Ceansú Tráchta i Maighean Rátha N7

Ar aon dul le Baile Uí Laigheanáin cuireadh isteach scéim ceansú tráchta i Sráid Phádraig Maighean
Rátha.

Tógadh na scéimeanna go léir thuasluaite le foireann de fhostaithe saothar díreach os na 3 oifigí Ceantair
agus dearadh iad ag An Roinn Deartha Bóthar in a ionad oibre féin.
Ag dul de réir na mblianta a d’imigh tharainn, do rinne Comhairle Chontae Laoise oibreacha cothabhála ar
na bóithre Náisiúnta Réigiúnacha áitiúla sa Chontae. I measc na n-oibreacha seo tá leathadh salainn ar
na Bóithre go léir i rith an gheimhridh, oibreacha draenála, bearradh chiumhaiseanna, deisiú chosán,
comharthaí a thógáil agus cinn eile d’athrú, áith-líneáil, stodaí a chur ar fáil, glanadh sráide agus bailiú
bruscair agus ag athrú bacainn/claíocha sábháilte.
I 2006, faoi Chlár Oibreacha Bóthar Ilbhliantúil 2006-2008 déanadh oibreacha láidrithe agus oibreacha
clúdach dhromchla ar bhóithre Réigiúnacha agus Contae ar fud An Chontae. Déanadh 81 km ar fad des
na bóithre Réigiúnacha agus cuireadh clúdach dromchla ar 129 km eile.

Cuar- Bhóthar Iartharach Phort Laoise-nasc Chluain Rúisce.

d’Osclaíodh an nasc iompair tábhachtach seo, a chríochnaíonn an chuid de Chuar-bhóthar Iartharach
Phort Laoise ó Bhaile Fionn chomh fada le Bóthar Mhóinteach Mílic N80 do thrácht i Mí na Samhna 2006.

Tógálaithe príobháideacha a rinne an bóthar seo.

Baint An Phobail Le Scéim Oibreacha Bóthar

Lean an scéim seo ar aghaidh i 2006 agus tugadh faoi 13 togra go sásúil i gcomhar le pobail áitiúla.

Fuarthas leith-dháil de ¤612,428 ón Roinn Chomh-Shaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil i 2006 le
haghaidh an ruda thuas luaite a d’íoc as 28 togra sa chontae. Fuarthas suim breise de ¤160,229.25 ó
Roinn Gnóthaí Cumarsáide, Tuaithe agus Gaeltachta do oibreacha le déanamh faoin Scéim seo i gcean-
tair CLÁR. Bhí ar ár gcumas leis seo 6 scéim breise eile a chríochnú. Críochnaíodh 3.5km de bhóithre in
a iomláine.

Soilsiú Poiblí

Bhí iomlán de 5477 soilse á chothabháil ag An gComhairle ar chostas i 2006 de ¤644,976.

Tacsaithe Agus Iompróirí Gearrthuras

Ar an 15ú Bealtaine, chuir Comhairle Chontae Laoise na comhaid go léir in a seilbh chuig Riarthóir na
dtacsaí. Faoin gcóras nua seo eisítear gach uile ceadúnas Tacsaí agus Iompróir gearr thurais ins na
hIonaid NCT Áitiúla ar son Riarthóir na dtacsaí.

Maoir scoile

Tá 8 maoir scoile Lán-aimseartha ag Comhairle Chontae Laoise, agus 1 mhaor sealadach ag fóirithint ar
Scoileanna Náisiúnta i mbaile Port Laoise. Móinteach Mílic agus Gráig Chuilinn. Do tugadh maor scoile
isteach i Scoil Náisiúnta N. Pól, Bóthar Bhuiríos Port Laoise.

Clár Rothaíochta Sábháilte

Ghlac 300 daltaí os na Scoileanna Náisiúnta páirt sa Chlár seo i 2006. Tugadh isteach clár aon lae
amháin chun cabhrú le daltaí ag freastail ar scoileanna uirbeacha. Ghlac 60 leanbh páirt sa chlár.

“Tiomáin chun Beatha”

Ghlac 200 dalta meán scoile páirt sa Chlár “Tiomáin chun Beatha” i rith na bliana. Bhí grúpaí pobail eile
ag glacadh páirt ann, chomh maith.

“Sábháilteacht Bóthar & Mé Féin” - Comórtas Ealaíne

Fuarthas 350 iontráil ó 12 Scoileanna Náisiúnta go hachomair i Laoise. Bhí na póstaeir a bhuaigh le
feiceáil i Halla an Chontae ar feadh seachtaine amháin go raibh in a dhiaidh sin bronnadh i Halla an
Chontae i Meitheamh 2006 dos na daltaí go léir a bhuaigh agus dá gclanna.
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Cúirteanna chuig Scoileanna

Thug An t-Oifigeach Sábháilteachta Bóthar cúirt ar 5 Scoileanna Náisiúnta i gContae Laoise agus labhair
sé leis na daltaí faoi Shábháilteacht Bóthar agus faoi ‘cuile rud eile go raibh baint acu leis na scoileanna
áirithe. i.e. trasnú sábháilte eolas ar shábháilteacht, tábhacht a bhaineann le banda- láimhe a chaitheamh
nó clogaid rothaíochta agus araile.

Tuarascáil faoi Dhaoine ar na Bóithre atá i mbaol-Baile Port Laoise

Bhí An tuarascáil seo dírithe ar na ceantair atá i mbaol i mBaile Port Laoise i dtaobh 3 phríomh nithe:
o Innealtóireacht
o Cur i bhfeidhm
o Oideachas

Do glacadh le tuarascáil leathan chun tabhairt faoi na riachtanais ins an oideachas seo i.e. tugadh isteach
An Clár Rothaíochta Sábháilte aon-lae chun riachtanais na ndaltaí atá ag freastail ar Scoil An Chroí Ró-
Naofa i bPort Laoise.

M7 Port Laoise go Baile an Chaisléáin/M8 Scéim mhótarbhealach Port Laoise go dtí
An Chúl Choill 2003

Clúdaíonn an scéim na bealaí atá molta den M7 agus M8 ón áit a thagann deireadh le Seachród Phort
Laoise M7 go pointe taobh thall de Bhuiríos Mór Osraí ar an N7 fós agus taobh thall de An Chúl Choill ar
an N8 mar atá fós. Tá bóithre nua don M7 agus don M8 i gceist sa scéim chomh maith le oibreacha feab-
hais nó breise ar na bóithre réigiúnacha náisiúnta atá fós ann nó na bóithre áitiúla go bhfuil baint acu leis
an scéim atá molta.

Tá an Scéim M7/M8 roghnaithe ag Údarás Náisiúnta na mBóithre mar scéim
Pháirtíochta Príobháideach Poiblí (PPP)

Seo leanas na príomha pointí den scéim M7/M8 atá molta ó Bhuiríos mhór Osraí go Port Laoise:
- 2 Km go hachomair de bhóthar carr-bhealach singil caighdeánaithe a chuirfidh nasc ar fáil on 

N7 atá ann i gcónaí chuig an mótarbhealach atá molta
- 27 Km go hachomair de mhótar-bhealach lána 2x2 caighdeánaithe, a chuirfidh fadú leis an 

mótarbhealach M7 ó Bhuiríos Mhór Osraí chomh fada le seachród Phort Laoise M7 atá ann fós.
- An Dola Phlás
- Mótarbhealach-Crosbhealach Mhótarbhealach
- Dhá acomhal deighilte céimnithe ar an R435 gar do Bhuirios Mór Osraí agus ar an R445 idir 

Mhaighean Rátha agus Port Laoise.
- 1Km go h-achomair de bhóthar-bhealach singil laghdaithe a chuirfidh nasc ar fáil don R435 atá 

ann i gcónaí
- Crois Droichid thar na h-aibhneacha Gully Fheoir agus Ceapach na Locha
- 12 mion trasnaithe bóthar agus na hathraithe ins na taobh bóithre a ghabhann leo le faid iomlán

de 8Km go hachomair.

Seo leanas na príomh eilimintí sa Scéim M7/M8-atá molta ó Chúl Choill chuig an
mótarbhealach M7/M8 - Crosbhealach Mótarbhealach

- 170 m go hachomair de bhóthar-bhealach carr-bhealach singil caighdeánaithe a dhéanfaidh an 
N8 mar a tá a áith-líneáil ag druidim leis an timpeallán N8/M8 atá molta.

- 13 km go hachomair de mhótarbhealach lána 2X2 caighdeánaithe a chuirfidh faid leis an 
Mótarbhealach M8 ó Chúl Choill go dtí an mótarbhealach M7/M8 crosbhealach mhótarbhealach
Mótarbhealach-Crosbhealach mhótarbhealach

- Acomhal deighilte céimnithe ar an R433 gar do Chrosbhealaí Uí Riada
- Acomhal timpealláin céimnithe ar an N8 in aice le Cúl Coille
- Crois Droichid ar na h-Aibhneacha Ghall, Muileann agus Eircín.
- 7 n-uimhir mion trasnaithe bother agus na h-áth-líneáil ar thaobh bóithre a ghabhann leo de 

fhaid iomlán de 7km go hachomair

Déanadh An t-Ordú Mótarbhealach agus An Ráiteas Éifeachta Chomh-Shaoil don Scéim Mhótarbhealach
M7/M8 a chinntiú ag An mBord Pleanála ar an 29 Deireadh Fómhair 2004. Thosaigh An Scéim
Mótarbhealach ag oibriú ar an I Nollag 2004. Deineadh na Fógraí Conraithe a sheirbheáil i Mí na Feabhra
agus Aibreán de 2005.

Réamh oibreacha de:

Oibreacha Fiosraithe Láithreáin, Conradh Dhreach Tíre. Fiosrú éiceolaíoch, oibreacha Seandálaíochta,
Oibreacha Glantachán Láithreáin agus athchúrsáil ar líne 400kV BSL atá le bheith críochnaithe i 2007.

Do glacadh leis An Scéim Dola in Eanáir 2007 agus tá An Conradh chun an mótarbhealach a thógáil le
bronnadh i lár 2007 le bheith críochnaithe i 2010.
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N7 - Baile An Chaisleáin Go Dtí Aonach Urmhumhan Scéim(-Doire Na Sailí Go Baile
An Tuataigh-) 2005

Tá Comhairle Chontae Laoise ag tabhairt faoi an togra seo ar a shon féin agus ar son Uíbh Fháilí agus
Comhairle Chontae Thiobraid Árann Thuaidh de réir Chomhaontaithe a déanadh faoi Roinn 59 den Acht
Rialtais Áitiúil 1955 agus ceadaithe ag Údarás na mBóithre Náisiúnta faoi Roinn 14(8) de Acht na
mBóithre 1993.

Réimse na nOibreacha

Sé a bhéas sa Scéim Bhaile an Chaisleáin go dtí Aonach Urmhumhan N7(-Doire na Sailí go Baile an
Tuataigh-) ná:

o 36.2 ciliméadair de dhé-bhealach de ard chaighdeán ag nascadh bóthar ceangail sa bhaile fear
ann Doire na Sailí i Togh Roinn Bhuiríos Mhór Osraí i gContae Laoise le Seachród Aonach 
Urmumhan N7 faoi mar atá sé i mBaile Fearann Bhaile an Tuataigh sa Togh Roinn Cheantair 
de Chill Uí Rí i gContae Thiobraid Árann Thuaidh.

o Ceithre acomhal deighilte céimnithe

o Ath-líneáil ar mhion bóithre

o Uimhir Áirithe struchtúir agus pasáistí

o Fiche –ceathair Droichid Bóthar

o Aon Droichead Bóthar Iarainn

o Seacht nDroichead Garacha

o Trí Dhroichead Abhainn

o Oibreacha Coimhdeacha Bainteach leis

Forbairtí Scéime le Déanaí

Tugadh an tOrdú Ceannach Éigeantach agus An Ráiteas Feidhme Chomh-Shaoil ón Scéim N7 Baile an
Chaisleáin go dtí An tAonach, chuig Cruinniú Cainte in Iúil 2005 agus dhearbhaigh An Bord Pleanála é ar
an 21ú lá de Mhí na Samhna 2005.Cuireadh tús leis An Scéim ar an 11ú lá de Feabhra 2006.

Stádas na Scéime faoi láthair

Déanadh na Fógraí Bagartha a sheirbheáil ar na hÚinéirí talún ar an 4ú lá de Iúil 2006.

Tá Tógáil na Talún ag dul chun cinn.

Tosóidh na hoibreacha ag Fiosrú na Láithreán agus ag tástáil agus Réiteach Seandálaíochta thar fhaid na
talún atá tógtha le tosú i 2007.

I Mí Dheireadh Fómhair 2006 lorgaíodh Ráitis Suime ins an Conradh Deartha agus Tógála don N7 Baile
An Chaisleáin go dtí An tAonach Urmhumhan agus fuarthas iarratais ó 5 Uimhir conraitheoirí.
Bronnfar an conradh i 2007.
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31.12.06 31.12.05

Bóithre Áitiúla agus Réigiúnacha Dromchla
Deisithe p.a.(m2 )

633,445 572,700

%de Bhóithre Áitiúla agus Réigiúnacha
Dromchla deisithe p.a

6.3 5.7



Baill an Bhoird 

Rialtas Áitiúil 

Mr. Peter Carey, County Manager, Laois County Council
Ms. Mary Sweeney MCC, Laois County Council (Chairperson)
Mr. James Deegan MCC, Laois County Council
Mr. John Joe Fennelly MCC, Laois County Council
Mr. Brian Stanley MCC, Laois County Council
Mr. Larry Kavanagh, R.I.P., MCC, Laois County Council
Ms. Helen Hanson TC, Portlaoise & Mountmellick Town Council

Forbairt Áitiúil 

Ms. Maria Callinan, County Enterprise Board
Ms. Lena Ging, County Enterprise Board
Ms. Ann Goodwin, Laois LEADER
Ms. Julia Booth, Laois LEADER
Mr. Pat Fitzpatrick, Mountmellick Dev. Assoc.
Ms. Diane Burke, Portlaoise Community Action Project
Ms. Fionn Bardon, Laois County Childcare Committee

Director of Community & Enterprise - Mr. Declan Byrne

Gníomhaireachtaí Stáit 

Mr. Aidan Waterstone, HSE Midlands
Mr. Pat Campbell, FAS
Mr. Con Feighery, Teagasc
Ms. Anne O'Keeffe, Laois VEC
Mr. Pat Byrne, Enterprise Ireland
Ms. Brid Moody, IDA Ireland
Mr. Denis Galvin, Dept. of Social & Family Affairs
Mr. Seamus Murray, Dept. of Education & Science
Mr. Kevin Donohue, Garda Síochana
Mr. Kevin Kidney, MERTA

Páirtithe Sóisialta 

Ms. Margaret Ryan, Business Sector
Mr. William Moylan, Trade Union Sector
Mr. Michael Bergin, Farming Sector
Mr. Brian Bonham, Community Forum
Mr. Eric Lewis, Community Forum

Le linn 2006 bhuail Bord Forbartha Chontae Laoise le chéile 4 uair. Déanadh an-dul chun cinn i gcur i
bhfeidhm gníomhartha an Bhoird.

Dhein na daoine seo a leanas Léirithe don mBord i rith na bliana:

Ms. Ann Goodwin, LEADER Laoise
Professor Jim Phelan, Scoil Bhitheolaíochta agus Eolaíocht Chomh-Shaoil, Ionad Talmhaíochta agus
Eolaíocht Bhia, C.O.BAC.
Ms. Teresa Lavin, Institiúid Sláinte Poiblí in Éirinn
Dr. Áine Ní Dhubhainn, Scoil Bhitheolaíochta agus Eolaíocht Chomh-Shaoil C.O.BAC
Mr. Thos McDermott, Páirtíocht Spóirt Laoise

Tasc-Ghrúpaí an Bhoird

Tá próiseas dearcadh na Páirtíochta Bhord Forbartha an Chontae breisithe níos mó trí bhunú méid áirithe
Tasc-Grúpaí a léiríonn na nithe is tábhachtaí leagtha amach ag ath-bhreithniú Straitéiseach an Bhoird
2005go dtí 2008.

Struchtúr nua aontaithe forbartha don gClár Forbartha Tuaithe (LEADER) agus an Clár Iniamh Sóisialta
de chuid na Forbartha Áitiúla

Ar achainí ón Roinn Chomh-Shaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil tá Stiúrthóir Phobail agus
Fiontraíochta agus a fhoireann tar éis maoirseacht a dhéanamh ar bhunú Coiste Comhtháite chun oibriú
ar struchtúr nua aontaithe don chontae chun gach clár forbartha tuaithe agus iniamh sóisialta sa chontae
a eiseachada. Ina theannta san leathnóidh an struchtúr nua an Cár Iniamh Sóisialta de chuid an Rialtais
Áitiúil, nach bhfuil ar fáil faoi láthair ach i bPort Laoise agus i Móinteach Mílic, go dtí an chuid eile den
Chontae Tá an Coiste Comhtháite déanta suas de ionadaithe ó gach ceann des na trí ghrúpaí forbartha
atá ann cheana, eadhon LEADER Laoise, Togra Gníomhaíochta Phobail Phort Laoise agus Cumann
Forbartha Iniamh Sóisialta Móinteach Mílic, mar aon le gníomhaireachta reachtúla agus Fóram Forbrófar
an struchtúr nua le cabhair chistíochta ón Roinn.

Tograí Sóisialta Caipitil

Déanadh iarratais do chistíocht do cheithre cinn de thograí caipitil i rith na bliana. d’Éirigh le ceann
amháin acu san eadhon forbairt Thigh na Cúirte i nDarú mar áis Phobail agus leabharlainne. Leith-dháil
An Roinn Chomh-Shaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil ¤240,000 don dtogra seo a dhéanfar i 2007. Tá
an togra á dhéanamh i gcomhpháirtíocht le pobal Dharú.

Cistíocht Eile Faighte

Fuarthas cistíocht le linn na bliana ón Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí le h-
aghaidh mheasúnú riachtanas tuismitheoirí aonaracha a fhorbairt sa chontae.
Fuarthas cistíocht freisin ó Thasc-Fhórsa Réigiúnach Drugaí chun suirbhé ar na seirbhísí ar fáil dóibh san
a bhaineann mí-úsáid as substaintí.
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Bord Forbartha Contae Laoise



Grúpa Oibre ar Ghnéithe Iniamh Sóisialta (GIS)

Tá an grúpa GIS freagrach as comhtháthú a fhorbairt in eiseachada seirbhísí do ghrúpaí atá faoi eisiamh
sóisialta.
Sa bhliain 2006 d’fhorbair Comhairle Chontae Laoise, le cabhair GIS, Straitéis Áitiúil Frith-Bhochtaineacht
do Chontae Laoise. Tá an grúpa seo ag forbairt Straitéise Comhtháite don Lucht Siúil sa Chontae.

Comortas Náisiúnta Bród As t’Áit Dúchais

Ghlac cúig iontráil ó Laois páirt i gComórtas Náisiúnta Bród as t’Áit Dúchais tar éis dóibh a bheith ainm-
nithe Comhairle Chontae Laoise.
Ba mhór an onóir do grúpaí pobail i nDarú agus i Sráid Bhaile ag searmanas mór tabhartas náisiúnta i Mí
Deireadh Fómhair toisc an obair a dhéan siad chun iniamh sóisialta agus “Bród as t’ Áit dúchais” a chur
chun cinn.
Bhuaigh Forum Dharú an comórtas ina roinn féin.
Toisc forbairt Loch do Iascaireacht Le Cuileoga ag Cumann Forbartha Sráid Bhaile bronnadh Duais
Speisialta do Thograí Conláistí dóibh.
Bhí Cluain na Slí agus Baile Cholla lena mBailte Slachtmhara ar an ngearr-liosta do dhuais ina ranna
pobail faoi seach.
Chuaigh Grúpa Forbartha Pobail Mhainistir Laoise san iomaíocht ar son Mhainistir Laoise agus Laois féin
san chomórtas ina raibh an-ghéar iomaíocht ann, Rannóg 4.

Bainistíocht Ghníomhaíochta

Cruinnithe ar siúl i 2006-4 cruinniú i Márta, Meitheamh, Meán Fómhair agus An Nollaig.

Tacaíochtaí Tugtha Agus Comhairliúcháin

o Plean leabharlainne
o Pleananna Forbartha Bhaile

Straitéis Frith-Bhochtaineachta

Forbraíodh Straitéis Fhrith-bhochtaineacht i gcomhpháirtíocht le gníomhaireachta eile sa chontae.

Forum Phobail An Chontae i Laois

Cruinnithe
Lean an Forum Pobail ar aghaidh lena chruinnithe míosúla le linn 2006.
Bhí cruinnithe Fora Ceantair ar siúl timpeall an chontae chun plé a dhéanamh ar Phlean Forbartha na
Leabharlainne 2007-2011, Plean nua Oidhreachta 2007-2011, Straitéis Frith-Bhochtaineacht Laoise agus
na pleananna ceantair don Mhóinteach Mílic, Port Laoise, Cúl a’ tSúdaire agus do Ghráig Uí Choileáin.
bhí dhá chruinniú speisialta ar siúl in Aibreán agus in Iúl. Bhuail na baill le chéile in Aibreán agus in Iúl
chun ionadaithe a thogha ó gach ceantar togh-roinn chun suí ar Gcoiste Comhtháite agus bhuail Forum
Pobail Laoise le Forum Pobail Uíbh Fháilí i mi Iúl.

Foilseacháin

d’Fhoilsigh an Forum Poiblí dhá nuacht litir i Meitheamh agus i Nollaig, agus críochnaíodh an Chairt
Bhalla agus dáileadh é do gach teaghlach sa Chontae.

Grúpa Gníomhach Míchumas Laoise
Bhí comhdháil ar siúil ag Forum an Phobail agus Grúpa Laoise Gníomhach don Mhíchumas ar an
Déardaoin 7ú Nollag chun nithe bainteach le mí-chumas agus ról Chomhairle Chontae Laoise i gcur i
bhfeidhm an Achta um Mhíchumais 2005.

Daoine Anonn i mBlianta ag líonrú le Chéile
Bhuail Forum an Phobail le Tasc-Ghrúpa na
nDaoine anonn i mBlianta le h-aghaidh lá ag líonrú
le grúpaí gníomhacha ar scor agus le grúpaí ag
obair le daoine anonn i mblianta i mí Iúil chun roinnt
nithe a phlé mar chónaí aonair, cearta do dhaoine
sean agus forbairt Ghrúpaí Gníomhacha ar Scor.
Tugadh cuairt ar Ionad Tríú Aoise ag Cnoc an
tSamhraidh, Co. na Mí. Phléigh na Baill cistíocht,
gníomhaíocht ballscaireachta agus moltaí ar
chabhrú le daoine anonn i mblianta.

Scéim Rabhchán Deataigh
Dáileadh cúig chéad rabhchán deataigh mórthimpeall
an chontae faoi scéim nua a thóg an Roinn Chomh-
Shaoil isteach trí na h-Údaráis Áitiúla – “Chomh-shaol
níos sábháilte trí Rabhcháin Deataigh Tí.”

Ag Troid i gcoinne Chostais Árachais don Rannóg Pobail agus Deonach/Tráthnóna
Eolais

d’Oibrigh Forum pobal Laoise leis an Forum Náisiúnta Pobail agus Deonach agus shínigh siad pacáiste
árachais eisiach le Árachas BHP. Tugann sé clúdach árachais do ghrúpaí pobail agus deonacha atá in-
acmhainn agus éasca a eagrú.

Tráthnóna Tacaíochta Pobail & Eolais Faoi Dheontais
Bhí tráthnóna eolais ar thacaíochta pobail agus ar dheontais ar fáil ó Chomhairle Chontae Laoise, ó
LEADER Laoise agus ó Choiste Cúram Leanaí Laoise ar siúl i Mí na Samhna Ag éirí as seo féachfaidh
an Forum Pobail ar an bhféidearthacht leabhar eolais ar Thacaíochta Pobail agus Deontais i 2007.
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Grúpaí Pobail Sráid Bhaile agus Darú ag fáil a gcuid
Duaiseanna ón Aire Dick Roche T.D.



Bainistíocht Ghníomhaíochta

o 11 cruinniú míosúil
o Dhá chruinniú speisialta

Cruinnithe FORA Ceantair

o 6 cruinniú ceantair fora

Comhairle na n-Óg

Sa bhliain 2006 ritheadh dhá ócáid dóibh san faoi 12 (Comhairle na bPáistí) agus dóibh san faoi 18
(Comhairle na n-Óg) ina raibh grúpaí ag plé ábhar difriúil, gníomhaíochta agus vótáil. Bhí Oifigeach
Oidhreachta Chomhairle Chontae Laoise, Oifigeach Eolais faoin Chomh-Shaol agus an fhoireann ón
Rannóg Spóirt in aice láimhe plé a dhéanamh agus ceisteanna a fhreagairt faoi na h-ábhair a bhí á bplé.
Toghadh roinnt leanaí ansin chun seasamh do Laois ar ócáid náisiúnta Dáil na n-Óg.

Tuairisc ar Tháscairí Seirbhíse Náisiúnta
Pobal ag glacadh páirt agus Comhoibriú

Céatadán na Scol áitiúil bainteach le Scéim Chomhairle na n-Óg

Imeacht Mheán Scoile 83% (10 out of 12)
Imeacht Bhun Scoile 28% (19 out of 69)
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Táscairí Seirbhísí 

Percentage of Local Schools involved in the Local Youth Council//Comhairle na nÓg Scheme

Secondary Schools Event 83% (10 out of 12)
Primary Schools Event 28% (19 out of 69)

Community Participation & Co-operation

Percentage of local schools involved in the local Youth Council/Comhairle na nÓg Scheme

Position at 31.12.06Position at 31.12.05

- Secondary Schools event (10 out of 12) 82%
- Primary Schools event 28%(19 out of 69)

Mic Léinn ag gabháil do Chomhairle na n-Óg- Marta 2006

Cúigear mac Léinn ag freastal ar Dháil na n-Óg náisiúnta ar
an 25ú Marta ag Páirc a’ Chrócaigh, Baile Átha Cliath



Ceannaire Airgeadais: Gerry Murphy
Cuntasóir Airgeadais/Bainistíochta: Julie Bergin

Tá an Roinn Airgeadais freagrach as na seirbhísí seo a leanas:

Cáin Mótair, Cuntais Iníoctha, Bailiú Ioncaim, Párolla agus Pinsean, Iniúchadh Inmheánach, Ullmhú
Buiséid agus Ráitis Airgeadais Bhliantúil, Bainistíocht Airgeadais agus na gnóthaí uile a bhaineann leis.

Rátaí

Ba é 60.3222 an Ráta Bhliantúil Ginearálta ar Luacha. Ba é an t-Iolraitheoir Luacha In-ráta le haghaidh
Port Laoise agus Móinteach Mílic ná:

Port Laoise: 1.769 Móinteach Mílic: 2.422

Muirir Uisce

I 2006 bhí 2070 úsáideoirí tráchtála ann agus rinneadh méadarthomhas ar 1849 acu san. Bhí táille seasta
ann do na tomhaltóirí eile. Tá sé ar intinn againn go mbeidh méadair ag úsáideoirí uile neamh-tíos faoi Iúl
2007.
Ba é ¤4.95 in aghaidh 1000 galún an muirear le haghaidh uisce méadarthomhaiste i 2006. Bhí táille
seasta ¤50.00 in aghaidh na bliana anuas ar sin.

Íocaíocht Dhéanaí Cuntais

I ndiaidh tabhairt isteach an Acht um Íocaíocht Pras ar Chuntais faoi mar a leasaíodh é le Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanaí i mBearta Tráchtála) 2002, tá soláthraithe tráchtála i dteideal
íocaíochtaí úis ar mhéideanna dlite dóibh i ndiaidh
a) an dáta sonraithe faoi théarmaí conartha scríofa, nó
b) 30 lá ón sonrasc a fháil nó ó sheachadadh na n-earraí, nuair nach bhfuil conradh scríofa ar bith nó
mura sonraíonn an conradh dáta íocaíochta.

Glacann Comhairle Contae Laoise le téarmaí an Achta um Íocaíocht Pras ar Chuntais faoi mar a leas-
aíodh é le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanaí i mBearta Tráchtála). Chun géilleadh
don Acht agus na Rialacháin a chinntiú, cuirtear stampa dáta ar na sonraisc a faightear san rannóg
Cuntais Iníoctha agus déantar scrúdú seachtainiúil ar sonraisc gan íoc atá ag druidim leis an dáta son-
raithe. Sa chás go mbíonn ús íocaíochta dhéanaí iníoctha, seoltar ráiteas a shonraíonn an ús chuig an
soláthraí chomh maith leis an íocaíocht. Ní féidir leis an gnás atá sonraithe thuas ach dearbhú réasúnta
agus ní dearbhú cinnte a sholáthar le haghaidh géilleadh don Acht.

Is iad na gnáth tréimhsí íocaíochta sonraithe i conarthaí scríofa i gcoitinne ná:

Conarthaí Tithíochta 10 lá oibre
Conarthaí Bóithre 28 lá

Conarthaí Uisce 14 lá /1 mí
Staitistic Íocaíocht Dhéanaí: 2006

1. An líon iomlán íocaíochtaí déanacha os cionn ¤250: 3
2. Luach íocaíochtaí dhéanaí os cionn ¤250 ¤10,254.23
3. Meán tréimhse íocaíocht dhéanaí re 175 lá
4. Codán i Euro de íocaíochtaí dhéanaí uile maidir le
íocaíocht iomlán. (¤138,41 1,704/¤10,424) x 100% .007%

5. Suim Iomlán úis íoctha ar íocaíochtaí dhéanaí ¤470.86

Córais Bainistíochta Airgeadais – Feabhsaithe

Tugadh isteach cártaí ceannaithe íseal luach (LVP) i 2006 a cheadaíonn ceannach ó sholáthraithe do
Chomhairle Contae Laoise, faoi bhun méid atá sonraithe, a dhéanamh de réir bearta cárta creidmheasa.
Faigheann an soláthraí íocaíocht uathoibríoch ar bhonn míosúil agus ní gá sonraisc a chuir chuig an
Comhairle le haghaidh earraí/seirbhísí a sholáthraítear. Tá sé ar intinn ag an Comhairle síneadh a chur le
úsáid na cártaí LVP i 2007.

Cuireadh uasghrádú i bhfeidhm don modúl le haghaidh sonraisc muirir uisce i mbliana. Laghdaigh
athraithe san uasghrádú an méid ama chun sonraisc a eisiúint agus chuir siad feabhas ar éifeachtacht an
mhodúil i scrúdú cuntais muirir uisce.

Motor Taxation

Leanann an Rannóg Cánachais Ghluaisteán le seirbhís phoiblí a úsáideann an pobal go forleathan a chur
ar fáil. Freastalaíonn tabhairt isteach chóras an NVDF (Comhad Náisiúnta Tiománaithe Feithiclí) do mhó-
tar-cháin agus ceadúnais tiomána uile.

Ceadúnais Feithiclí

Ba é iomlán na n-admhálacha do 2006 ná ¤ 1 1,302,590 i gcomparáid le ¤10,959,275.50 i 2005. Ba é líon
na gceadúnais feithiclí (diosca) eisithe i 2006 ná 54,824 i gcomparáid le 53,145 i 2005.

Ceadúnais Tiomána

Ba iad na hadmhálacha don bhliain 2006 ná ¤140,585 (dúblaigh san áireamh) i gcomparáid le ¤123,265
do 2005. Ba é lion na gceadúnais tiomána eisithe i 2006 ná 9,033 i gcomparáid le 7,981 i 2005. Tá Tástáil
Teoirice sainordaitheach do gach chéad iarrthóra le haghaidh ceadúnas sealadach. An uimhir teileafóin
chun glaoch le haghaidh tástála ná 1890 606 106.

Tástáil Feithiclí

Eisíodh Deimhnithe Ród-acmhainneachta d'fheithiclí tráchtála/earraí maidir le 4,763 feithicil i rith na
bliana, i gcomparáid le 3,923 do 2005. Ní mór tástáil D.O.E.H.L.G. a bheith ag feithiclí tráchtála/earraí
gach bliain.
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Bainistíocht Airgeadais



NCT (Tástáil Náisiúnta Carranna)

Tá tástáil ar fheithiclí phríobháideacha ag dul ar aghaidh ó Eanáir 2002. Tá Ionad Laoise ag Ionad Gnó
Lismard, Bóthar Thigh Mochua, Port Laoise. Tá an tús-tástáil i ndiaidh 4 bliana agus ansin gach 2 bhliain
ó sin amach. Ní bhíonn ach carranna sean-ré mar eisceacht don tástáil seo. Cuireadh úsáid áise ar líne
ar fáil le haghaidh an chéad chánachais do ghluaisteán nua uile ar fáil ó 1ú Eanáir, 2006. Tá eolas faoi
conas an áis seo a úsáid ar fail ó dhíoltóirí cláraithe uile.
Uaireanta Oscailte: 9am – 3.30pm Luain – Aoine am lóin san áireamh.
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Cuntas Airgeadais

Caiteachas ag Grúpa Cláir Caiteachas Adhmhálacha GlanCaiteachais

Tithíocht agus Foirgníocht     9,469,862 8,253,690 1,216,172
Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre           19,208,002 12,947,525 6,260,477
Soláthar Uisce & Séarachas 7,729,898 2,195,055 5,534,843
Spreagthaí agus Rialúcháin Forbartha 3,722,799 1,995,765 1,727,034
Cosaint an Chomhshaoil 9,068,067 7,629,939 1,438,128
Caitheamh Aimsire agus Conláistí 3,318,667 713,761 2,604,906
Talamhaíocht, Oideachas, Sláinte & Leas 3,642,377 2,946,057 696,320
Seirbhísí Ilghéitheacha 4,415,281 2,602,682 1,812,599

Admhálacha/Caiteachas Iomlán 60,574,953 39,284,474

Airgeadais Bailiúchán

31.12.06 31.12.05
(a) Méid bailithe ag deireadh na bliana mar chéadatán

den mhéid dlite 86% 85%
(b) Céadatán riaráistí:

- 4-6 weeks old 5.93% 3.93%
- 6-12 weeks old 10.25% 6.47%
- over 12 weeks old 76.59% 83.71%

Iasachtaí tithíochta
(a) Cuntasioir Airgeadas\Bainistíocht: JulieBergin 

Méid bailithe ag deireadh na bliana mar 
chéadatán  den mhéid dlite 92% 94%

(b) Céadatán riaráistí:
- 1 mí d'aois 12% 10%
- 2 - 3 mhí d'aois 14 % 13%
- níos mó ná 3 mhí d'aois 74% 77%

Rátaí Tráchtála
Méid bailithe ag deireadh na 
bliana mar chéadatán  den mhéid dlite 91% 92%

Costais Bruscar
Céadatán teaghlaich ag ioc costais bruscar ag 31 Nollaig N/A N/A

Costais Uisce Neamh-Bhaile
Méid bailithe ag deireadh na bliana mar chéadatán  den mhéid dlite 68% 68%

Glanchostas Clár le cistiú ó Rátaí Contae agus Rialtas Áitiúil 21,290,479

Rátaí Contae 8,057,640

Cistiú Rialtais Áitiúil 17,019,082

Fuílleach don Bhliain roimh Aistrithe 3,786,243

Aistrithe ó/(go) Cúlchistí (3,765,690)

Fuílleach/(Easnamh) san iomlán don Bhliain 20,553

Cúlchiste Ginearálta ag 1 Eanáir (574,797)

Cúlchiste Ginearálta ag 31 Nollaig (554,244)

Céadatán bearta Mótarchánach:
-     adhéileáiltear leo leis an gcustaiméir   79%                  59,900
-     adhéileáiltear leo tríd an bpoist              21%                  15,965
-     adhéileáiltear leo i mbealaí eile (e.g. ar líne, tríd an teileafón)                           

Líon uaireanta ar oscailt sa tseachtain - 32.5 hours.

Leanann an Rannóg Cánachais Ghluaisteán le seirbhís Líon an n-iarratas poist agus céadatán d'iarratais 
phoist san iomlán a dhéileáiltear leo le (ceadúnas diosc/tiománaí eisithe) ón iarratas a fháil:

i)  ar an lá céanna
Ii)  ar an tríú lá nó níoslú 
iii) ar an cúigiú lá nóníos lú 
iv) os cionn 5 lae

2006 2005
12,324           77.20% 12,612        62.28%

2,993           18.74% 3,778        18.66%
301             1.89% 1,768          8.73%
347             2.17% 2,091         10.33%

Cuntas Caipitil

Iarmhéid ag 1 Eanáir 163,829

Deontas 85,139,904

Adhmhálacha eile 39,880,946

Aistrithe 3,703,412

Caiteachas 126,227,986

Iarmhéid ag 31 Nollaig 2,660,105



Bainisteoir Gerry Murphy
Cléireach Baile Georgina Ireland
Innealtóir Baile Trevor Hennessy

Cruinniú Ginearálta Bliantúil

Ag Cruinniú Ginearálta Bliantúil Chomhairle Baile Port Laoise, a tionóladh
ar an Máirt 27ú Meitheamh 2006, toghadh an Comhairleoir Brian Stanley
mar Mhéara. Toghadh an Comhairleoir Kathleen O’Brien mar Leas-
Mhéara.

Baill de Bhoird/Coistí

Bord Forbartha Contae
An Comhairleoir Brian Stanley

Coiste Polasaí Straitéise ar Fhorbairt Eacnamaíoch agus Cur chun Cinn an Chontae
An Comhairleoir Rotimi Adebari

Cruinnithe Míosúla

An chéad Mháirt de gach mí.

Príomh Seirbhísí Curtha ar Fáil

Cothabháil agus athchóiriú tithe, Seirbhís Maoir Scoile, Tionscnaimh Phobail & Chomh-Shaoil,
Caoithiúlacht Phoiblí, Fáiltithe Cathrach & Cúpláil Bailte.

Buiséad 2006 - ¤108,845

I 2006 chuir an Chomhairle Baile tacaíocht ar fáil dóibh seo a leanas:
- Bailte Slachtmhara Phort Laoise
- Cumann Áitreabhach Ghleann na Locha
- Cumann Áitreabhach Ascaill Naomh Mhuire 
- Cumann Áitreabhach Phlás Tríóg 
- Cumann Áitreabhach Chearnóg Naomh Eoin
- Cumann Áitreabhach na nGleannta Domhain 
- Cumann Áitreabhach Gharrán na Beithe
- Cumann Áitreabhach Chúirt Ghleann na Rosa 
- Rang Ceoil Naomh Bríd 
- Gasra Ógra A.P.A. 
- Fás i Lár na Tíre
- Cumann Náisiúnta um Thacaíocht Tuismitheora
- Cumann na gCúramóirí
- Cúram Leanaí Phlás Uí Mhórdha

Comhdhálacha

Thug an Chomhairle Baile tacaíocht agus rinne said ionadaíocht ar na comhdhálacha seo a leanas:
Comhdháil Bhliantúil Chumann na mBardas in Éirinn.
Seimineár Bliantúil Chumann na mBardas in Éirinn.

Buaic-Phointí i rith 2006

o Rinneadh brústocaireacht ar an IDA agus ar Fhiontraíocht Éireann maidir le méadú ar 
dheiseanna fostaíochta i bPort Laoise;

o Thug an Chomhairle Baile tacaíocht d’fhorbairtí éagsúla i bPort Laoise agus d’fháiltigh said 
rompu, go háirithe

o Forbairtí Phoiblí, Deonacha & Tithíochta In-acmhainne;
o Tús oibre ar thógáil an linn snámha agus an áis áineasa nua;
o Feabhsaithe bóthair agus cosáin ar fud an bhaile;
o An cead pleanála imlíne a tugadh le haghaidh an dá mheánscoil nua agus na hoibreacha a 

ghabhann leo ag Bóthar Bhuiríos, Port Laoise;
o Oscailt na Gairmscoile agus an Choláiste Iar-Ardteistiméireachta nua.
o Tionóladh dhá Fháiltiú Cathrach i 2006
o Déanadh bronnadh ar Club Sacair Port Laoise chun an 40ú bhliain a cheiliúradh.
o Fáiltiú le haghaidh Bob Osbourne, Iar-Mhéara Maryborough, san Astráil.
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Comhairle Baile Phort Laoise

Fáiltiú Sibhialta in onóir Chomóradh 40ú bliain Chumann Sacair 
Phort Laoise 1966 - 2006



Bainisteoir: Declan Byrne
Cléireach Baile: Aisling Ryan
Innealtóir Baile: Wesley Wilkinson

Cruinniú Ginearálta Bliantúil

Ag an Cruinniú Ginearálta Bliantúil Chomhairle Baile Móinteach Mílic,
toghadh an Comhairleoir Marc Connolly mar Chathaoirleach agus an
Comhairleoir Joe Melia mar Leas-Chathaoirleach.

Ionadaithe ar Chomhlachtaí Eile

Coiste Logainmneacha
Toghadh Comhairleoir Bobby Delaney mar ionadaí an Chomhairle Baile ar an gCoiste.

Comhárachais Chomhlachtaí Poiblí Éireann

Tá Comhairleoir Marc Connolly mar ionadaí an Chomhairle Baile ag cruinnithe den chomhlacht thuas.

Cumann Bardais Éireann

Ionadaithe an Chomhairle Baile ná Comhairleoirí Patrick J. Bracken agus Michael Gormley.

Bord Forbartha Contae

Is í Comhairleoir Helen Hanson ionadaí an Chomhairle Baile ar an mBord thuas.

Coiste Polasaí Straitéisigh

Is é an Comhairleoir Denis O’Mara atá mar ionadaí an Chomhairle Baile ar Comhshaoil agus Seirbhísí
Uisce, agus an Comhairleoir Marc Connolly mar ionadaí ar Thithíocht, Sóisialta agus Chultúrtha.

Coiste Fodhlithe Móinteach Mílic

Is iad Comhairleoirí Marc Connolly agus Michael Gormley ionadaithe an Chomhairle Baile.

Áis Nua Ar Líne

I mí Mheitheamh, seoladh áis nua ar line go hoifigiúil ó oifig an Chléirigh Baile, i dtreo is gur féidir leis an
pobal i gcoitinne leas a bhaint as roinnt mhaith de seirbhísí Chomhairle Contae Laoise ar nós barrlíonadh
póicín eochrach nó mótarchán a íoc etc.

Cuairteanna na nAirí

Ar an 7ú Meán Fómhair, d’fháiltigh na Baill go hoifigiúl roimh Aire Stáit Dermot Ahearn T.D. Tháinig sé go
Móinteach Mílic le haghaidh oscailt oifigiúl an scéim tithíochta dheonach le haghaidh aostaigh ag Cúirt
Wolfe Tone.

Oibreacha/Deontais Chomhshaoil

Rinneadh roinnt Oibreacha Chomhshaoil éagsúla ar fud an bhaile i rith na bliana faoin gClár Oibreacha
Chomhshaoil an Chomhairle Baile mar d’aontaigh na Baill. I measc na noibreacha seo bhí na nithe seo a
leanas:
o Péinteáileadh troscán sráide agus cuireadh rudaí in ionad aon ní go raibh damáiste déanta dó
o Ceannaíodh 2 bhosca bruscair nua agus lonnaíodh iad ar Sráid an Chuain & Ardán Iósaif
o Ceannaíodh ocht gcroca bláthanna breise agus cuireadh Plandaí Samhraidh & ansin Plandaí 

Geimhridh ins na fiche chroca bláthanna ar fad. Ceannaíodh Boscaí Fuinneoige le haghaidh 
Teach na Cúirte.

o Ceannaíodh fiailnimh agus péint le haghaidh tionscnaimh chomhshaoil a cuireadh ar bun ar fud 
eastáit an údaráis áitiúil sa bhaile.

o Tugadh síntiús do Scéim Fostaíochta Chomhphobail Móinteach Mílic agus do Slachtbhailte 
Móinteach Mílic, a chuir roinnt tionscnaimh chomhshaoil i gcríoch sa bhaile mar d’aontaigh na 
Baill.

Gnó ag Cruinnithe

Mar a bhí roimhe seo bhí freastal iontach de Bhaill ag cruinnithe ina ndearna siad ionadaíocht maidir le
príomhcheisteanna a bhí ina n-ábhair buartha. Ina measc bhí oibreacha chomhshaoil, bainistíocht tráchta,
oibreacha bóthair agus athchóirithe cosán, comharthaí bóthair, soilsiú poiblí etc.

I rith na bliana thug Oifigeach Oidhreachta, Oifigeach Aithne Chomhshaoil agus Oifigeach Spóirt &
Áineasa Chomhairle Contae Laoise, mionteagaisc do na Baill. Glacadh le comhairle na Baill freisin maidir
le Plean Cheanntair Áitiúil Móinteach Mílic agus Bóthar Faoisimh Inmheánach Móinteach Mílic.

Fáiltiú Cathrach

Chun an 50ú bliain de Coiste Chrainn Nollag Móinteach Mílic a cheiliúradh, d’fhearaidh an Comhairle
Baile fáiltiú cathrach ar an 6ú Nollaig 2006 agus bronnadh suíochán greanaithe mar cuimhneachán le
haghaidh Cearnóg Uí Chonaill.
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d’ Óstaigh Comhairle Bhaile Mhóinteach Mílic Fáiltiú Sibhialta in onóir Chomóradh 50ú Bliain Choiste 
Chrann Nollag Mhóinteach Mílic – 6ú Nollag 2006

Chomairle Baile Mhóinteach Mílic



Coiste Gaeilge

Is é príomh fheidhm an Choiste Gaeilge cabhrú leis an Údarás soláthar cuí a chur ar fáil le haghaidh
úsáid Gaeilge. Le dhá bhliain anuas thug Comhairle Contae Laoise cead saoire speisialta do iarrthóirí gur
éirigh leo scoláireachtaí a ghnóthú chuig an Gaeltacht. Tá siad ag súil le tús a chur le ranganna traenála
le haghaidh baill foirne ar mian leo feabhas a chur ar a líofacht Gaeilge. Cuidíonn Comhairle Contae
Laoise freisin le Coiste Seachtain na Gaeilge i cur chun cinn an Gaeilge trí ghníomhaíochtaí sóisialta
éagsúla a fhorbairt.

An Cumann Gailf

Bhí Pat Delaney mar chaptaen ar an gCumann Gailf i 2006. Tionóladh a lá Captaein i gClub Gailf An
Fraoch Mór i mí Iúl agus bhí an-lá ag cách ann. Bhuaigh John Beere Duais an Chaptaein. Ba é Michael
Rogers Galfaire na Bliana 2006. Bhuaigh Roy Glynn Corn Uí Chinnéide ag lá sóisialta na foirne a
tionóladh i Ráth Domhnaigh. Ócáid bhrónach ab ea í seo de bharr easpa ár n-iar bhall ion-mhuin, John
Kennedy, tar éis a bhás tobann go gairid roimhe sin.

An Club Sóisialta 2006

Bliain rathúil ab ea 2006 do Chlub Sóisialta Chomhairle Contae Laoise Tá ballraíocht reatha 245 san Club
a íocann ¤1 sa tseachtain. H-Eagraíodh a lán imeachtaí i 2006:

Crannchur Míosúil
Bíonn Crannchur Club Sóisialta ar an chéad Aoine de gach mí le haghaidh ball an club. Is iad na
duaiseanna ná:
o 1ú: ¤ 5 0
o 2ú: ¤ 3 0
o 3ú: ¤ 2 0

Cóisir na Cásca
Tionóladh é seo san Outback, Delaneys, Port Laoise. Solátharaíodh D.J, méar-bhia agus go leor
Uibheacha Cásca an oíche úd.

Galf
Tionóladh Ócáid Bhliantúil Gailf i Maighean Rátha i mí Meitheamh agus chruthaigh an lá go maith.

Fleá Fhulachta (BBQ) an tSamhraidh

Dob í seo an chéad flea fhulachta (BBQ) a tionóladh san Halla Contae agus eagraíodh é ar an 6ú Iúl. Bhí
Eunice i mbun na cócaireachta agus is mian leis an Club Sóisialta a mbuíochas a chur in iúl di as ucht an
bhéile iontach agus an chabhair ar fad a thug sí i rith na bliana. Bhí slua maith ann agus bhuaigh Joe
Lambe oigheann BBQ ar an lá.

Babhláil
Tionóladh cluiche bollaí san Roll and Bowl ar 28ú Meán Fómhair.

Foireann bhuaite: Gavin Cobbe, Geraldine Jones, Eimear Ryan, Orla Walsh

Rí na mBollaí: Brian O'Sullivan

Banríon na mBollaí: Orla Walsh

Oíche ag Rásaí na gCon

Tionóladh é seo i mí na Samhna san Droichead Nua.

Cóisir Shamhna

Tionóladh é seo san Outback, Delaneys ar an 20ú Deire Fómhair. D.J, méarbhia agus duais don bhréag-
éadach ab fhearr ar an oíche, b’í Maura Fingleton an buaiteoir.

Aifreann Bliantúil

D’eagraigh an Club Sóisialta an t-Aifreann Bliantúil do chomhaltaí agus d’fhoireann Chomhairle Contae
Laoise nach maireann i Seomra na Comhairle. Eisíodh cuirí do gach duine scortha nó reatha de fhoireann
Chomhairle Contae Laoise. D’fhreastail go leor
daoine ar an aifreann. Bhí sóláistí ar fáil san
bialann ina dhiaidh.

Cóisir Nollag na bPáistí

Bhí Cóisir na bPáistí ann ar an 9ú Nollaig 2006 san
bialann, agus bhí os cionn 100 páiste ann ar nós
blianta eile. Bhí siamsóirí maithe ann le ‘Bob the
Builder’, ‘Spongebob Squarepants’, Banphrionsa
Sióga agus ar ndóigh Daidí na Nollag, chomh
maith le duine dá Shíogaí. Tháinig Daidí na Nollag
ar inneall dóiteáin. Chuir Ray Bell, duine dár gcuid
féin, an dioscó ar fáil. Bhí go leor cuidithe ó bhaill
an Club Sóisialta ar an lá.

Cóisir na Nollag

Bhí Cóisir Bhliantúil na Nollag in Ostán na h-Oidhreachta ar an 15ú Nollaig 2006. Bhí an t-ionad lán le
128 ticéid díolta idir bhaill foirne agus comhairleoirí. Chuir Eden an ceol ar fáil ar an oíche, agus ina dhi-
aidh sin bhí dioscó le Anthony Jeffries.
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Gníomhaíochtaí Eile

Spraoi ag an óige le Daidí na Nollag 
ag Cóisir na Nollag do Leanaí



Aras an Chontae
Port Laoise 
Teil: (057) 8664000 
Facs:  (057) 8622313 
Rphoist: corpaffairs@laoiscoco.ie 
Uaireanta ar Oscailt: 9.00 am go 5.00 pm (Am Lóin san air) 
Láithrean Gréasáin: www.laois.ie 

Oifig an Airgid
Bloc 2 
Áras an Chontae 
Teil: (057) 8674308 
Uaireanta ar Oscailt: 9.00 am go 3.30 pm (Am Lóin san air) 

An Oifig Pleanála
Áras an Chontae 
Teil: (057) 8664039 
Facs:  (057) 8622491 
Uaireanta ar Oscailt: 9.30 am go 4.00 pm (Am Lóin san air) 

Oifig Mhótarchánach
Bloc 2 
Áras an Chontae 
Teil: (057) 8664009 
Facs:  (057) 8621184 
Uaireanta ar Oscailt: 9.00 am go 3.30 pm (Am Lóin san air)

An Oifig Spóirt agus Fóillíochta 
Áras an Chontae 
Teil: (057) 8664007 
Facs:  (057) 8622313 

Oifig na nEalaíona 
Block 2 
Áras an Chontae 
Teil: (057) 8674342 
Facs:  (057) 8674382 

Ceannáras an Leabharlainne
Block 2 
Áras an Chontae 
Teil: (057) 8674315 
Facs:  (057) 8674381 

An Limistéar Thiar 
Teach an Cúirte, Buiríos Mór Osraí 
Teil: (0505) 41123 
Facs:  (0505) 41188 
An Limistéar Thoir 
Teach na Cúirte, an tSráidbhaile 
Teil: (057) 8625227 
Facs: (057) 8625227 

Central Area 
Mountrath Road, Portlaoise 
Teil: (057) 8664168 
Facs:  (057) 8660135 

Athcóirithe Tithe
Bóthar Mhaighean Rátha, Port Laoise 
Teil: (057) 8622177 
Facs:  (057) 8622177 

An Oifig Deartha Bóithre
Áras an Chontae 
Teil: (057) 8664000 
Facs:  (057) 8622633 

Réadlann 
Bóthar Mhaighean Rátha, Port Laoise 
Teil: (057) 8664164 
Facs:  (057) 8663502 

An Clós Innealra
Clonboyne, Port Laoise 
Teil: (057) 8621148 
Facs:  (057) 8621148 

Oifig an Tionscaimh um Bóithre Náisiúnta
Clonboyne, Port Laoise 
Teil: (057) 8664850 
Facs:  (057) 8664858 

Láithreán Líonta Talún, Kyletalesha
Port Laoise 
Teil: (057) 8620653 
Facs:  (057) 8660858 

CC Cosanta Sibhialta
Áras an Chontae 
Teil: (057) 8664000 
Facs: (057) 8625058
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Eolaire Úsáideach






