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Ráiteas Misin

“Beidh an Chomhairle ar thús
cadhnaíochta maidir le forbairt 

gheilleagrach, shóisialta agus chultúrtha
ár gContae agus soláthróidh sí seirbhísí

poiblí ardcháilíochta do na pobail 
a bhfreastalaímid orthu”

‘’Fair land of Leix; from Mairgy to Slieve Bloom,
I’ve trod thy brownest moss, thy green Fraughmore,

Oft grassy vales I’ve sought where rivers come,
The Barrow deep, Awnbeg, the Gully, Nore.’’

From ‘Land Of Leix’ by Rev John Canon O’Hanlon



Réamhrá ón gCathaoirleach & Bainsteoir Contae

Our Mandate
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Mar Chathaoirleach agus Bainisteoir Contae Chomhairle
Contae Laoise, tá sé de phribhléid againn fáilte a chur roimh
fhoilsiú Phlean Corparáideach 2009 – 2014 seo againne.

Sa Phlean Corparáideach seo soláthraítear an chreatlach do
straitéis chomhtháite a chur i bhfeidhm lenár gContae a fhor-
bairt do na cúig bliana atá romhainn agus ullmhaíodh é tar
éis comhairliúcháin le fostaithe, ionadaithe tofa, leasanna
pobail, deonacha & comhshaoil, páirtithe leasmhara seach-
tracha agus comhlachtaí poiblí eile a fheidhmíonn ag an leib-
héal áitiúil. 

De bharr na straitéisí agus na gcuspóirí a bhfuil breac-chuntas sa Phlean orthu, beidh Comhaltaí Tofa agus
Fostaithe Chomhairle Contae Laoise in ann leanúint de bheith ar thús cadhnaíochta maidir le saol cultúrtha,
geilleagrach agus sóisialta an Chontae. Cuirfear le ról na gComhaltaí Tofa fad agus a leanfar de sheirbhísí
spriocdhírithe, níos comhordaithe, níos éifeachtaí, agus níos éifeachtúla a sholáthar don phobal. 

Forbrófar Pleananna Gnó Bliantúla mionsonraithe do gach ceann de na réimsí seirbhísí lena mbaineann
agus beimid in ann monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar dhul chun cinn le linn thréimhse an
Phlean mar gheall ar an mheicníocht athbhreithnithe is cuid de.  Déanfaimid sinn féin a chur in inmhe,
laistigh de chreatlach an Phlean Chorparáidigh, le tabhairt faoi dhúshláin a thagann chun cinn mar gheall
ar athruithe laistigh dár dtimpeallachtaí oibrithe inmheánacha agus seachtracha. 

Táimid ag tnúth le hobair i gcomhar lenár gComhaltaí Tofa, fostaithe, páirtithe leasmhara, an earnáil ghnó
agus eagraíochtaí pobail ar fud an Chontae lena chinntiú go gcuirfear na bearta atá sonraithe sa Phlean i
bhfeidhm go rathúil. 

James Daly M.C.C. Peter Carey
Cathaoirleach County Manager

Bunaíodh Comhairle Contae Laoise faoin “Local Government (Ireland) Act 1898”. Is éard atá sa Chomhairle
thofa ná 25 comhalta atá tofa go daonlathach le hionadaíocht a dhéanamh ar mhuintir an Chontae agus a
oibríonn taobh le taobh le Coiste Feidhmiúcháin na Comhairle,  arb ionann é agus an Bainisteoir Contae
agus a fhoireann. Bíonn Togháin Áitiúla ar siúl gach 5 bliana agus bhí an ceann deireanach ar siúl i
Meitheamh 2009.

Is ionann Comhairle Contae Laoise agus príomhaonad an Rialtais Áitiúil sa Chontae agus tá sí freagrach
as raon leathan agus éagsúil seirbhísí a sholáthar a mbíonn tionchar acu ar ghníomhaíochtaí geilleagracha,
sóisialta, comhshaoil, bonneagair, cultúrtha, talmhaíochta agus oideachais an Chontae.

Is i bhFeidhmeanna Forchoimeádta agus Feidhmeanna Feidhmiúcháin a roinntear feidhmeanna na
Comhairle. Is iad na Comhaltaí Tofa a chomhlíonann na feidhmeanna forchoimeádta agus bíonn ábhair
thábhachtacha bheartais i gceist leo cosúil leis an mBuiséad Bliantúil, airgead a fháil ar iasacht, Pleananna
Forbartha, fodhlíthe a dhéanamh etc. I measc na bhfeidhmeanna feidhmiúcháin a chomhlíonann an
Bainisteoir Contae, bíonn, foireann a fhostú, bainistíocht maoine, cinntí pleanála agus gnóthaí na Comhairle
a riar ó lá go lá. Tá an Chomhairle ar cheann d'fhostóirí móra an Chontae agus faoi láthair tá os cionn 530
fostaí aici.

Ár Sainordú



Comhaltaí de Comhairle Chontae Laoise
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Toghadh na Comhaltaí seo a leanas do Chomhairle Contae Laoise ag na Toghcháin Áitiúla a bhí ar siúl ar an 5 Meitheamh 2009.

Toghcheantar Mhóinteach Mílic Toghcheantar Ioma

Toghcheantar Log an Churraigh 

Toghcheantar Phort Laoise

Toghcheantar Bhuiríos Mór Osraí  

David 
Goodwin

(F.G.)

Patrick 
Bracken

(F.F.)

Patrick
Bowe
(Lab)

Seamus 
McDonald

(F.F.)

Raymond 
Cribbin

(F.F.)

Paul 
Mitchell

(Non Party)

James Daly
(F.G.)

John Robert Moran
(F.G.)

Padraig Fleming
(F.F.)

Ben Brennan
(Non Party)

Tom
Mulhall
(F.G.)

William Aird
(F.G.)

Brian Stanley
(S.F.)

Mary Sweeny
(F.G.)

Jeremiah Lodge
(F.F.)

Kathleen O’Brien
(F.G.)

Rotimi Adebari
(Non Party)

John Joe Fennelly 
(F.F.)

Michael Lalor
(F.G.)

John King
(F.G.)

Brendan Phelan
(F.F.)

John Bonham
(F.G.)

Martin Phelan
(F.G.)

Catherine Fitzgerald
(F.F.)

James 
Deegan

(F.G.)



Conas a Oibríonn an Córas
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Toghann muintir Chontae
Laoise comhaltaí Chomhairle

Contae Laoise

STIÚRTHÓIREACHTAÍ

Tithíocht, Gnóthaí Corparáideacha, Pleanáil Chorparáideach, Acmhainní
Daonna & Faisnéis Teicneolaíocht Chumarsáide (ICT)

Seirbhísí Iompair & Uisce

Pobal, Forbairt Gheilleagrach & Cur Chun Cinn an Chontae, Ealaíona, Spóirt
agus Leabharlanna.

Comhshaol, Pleanáil agus Seirbhísí Éigeandála

Bainistíocht Airgeadais

Is í an Chomhairle Thofa a
chinneann Beartas

Is é an Bainisteoir Contae a
chuireann Beartas i bhfeidhm

SEIRBHÍSÍ POIBLÍ A
SHOLÁTHAR

5 Choiste Toghcheantair

4 Choiste um Beartais
Straitéiseacha

Beartas Tithíochta agus Sóisialta

Seirbhísí Iompair & Uisce

Forbairt Pobail agus
Gheilleagrach, Cultúr agus

Oidhreachta

Pleanáil & Forbairt agus
Comhshaol

CHOMHAIRLE CONTAE LAOISE

Grúpa Beartas Corparáideach

Bord Forbartha Contae

Rialtas Áitiúil
Forbairt Áitiúil

Comhlachtaí Reachtúla
Comhpháirtithe Sóisialta



Croí-Réimsí Seirbhísí
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BAINISTEOIR

CONTAE

Stiúrthóir Seirbhísí

Tithíocht, Gnóthaí
Corparáideacha,

Pleanáil
Chorparáideach,

Acmhainní Daonna &
ICT

Stiúrthóir Seirbhísí

Pobal, Forbairt
Gheilleagrach & Cur

Chun Cinn an Chontae,
Ealaíona, Spóirt agus

Leabharlanna

Stiúrthóir Seirbhísí

Iompair & Seirbhísí
Uisce

Stiúrthóir Seirbhísí

Comhshaol, Pleanáil
agus Seirbhísí 

Éigeandála

Bainistíocht Airgeadais
Mótarcháin

Rátaí, Iasachtaí Tithíochta &
Muirir Uisce a Bhailiú

Sonraisc a Íoc
Párolla, Pinsin agus Aoisliúntas

Bainistíocht Forbartha

Pleanáil Chun Cinn

Bainistíocht Dramhaíola

Cosaint an Chomhshaoil

Seirbhísí Dóiteáin agus Éige-

andála

Rialú Tógála

Caomhnú Fuinnimh

Dearadh, Tógáil & Cothabháil

Bóithre

Bainistíocht & Sábháilteacht

Tráchta

Soilsiú Poiblí

Soláthar Uisce & Séarachas

Úsáid & Caomhnú Uisce

Reiligí Poiblí

Leithris Phoiblí

Forbairt Gheilleagrach

Forbairt Pobail

Cuimsiú Sóisialta

Leabharlanna & Ealaíona

Oidhreacht & Caomhnú

Áineas & Spórt

Turasóireacht & Cur Chun Cinn

an Chontae

Usáid na Gaeilge

Tógáil agus Cothabháil Tithe

Iasachtaí & Deontais

Tionscnaimh Tithíochta

Sóisialta

Bainistíocht Acmhainní Daonna

Teicneolaíocht Faisnéise &

Cumarsáide

Seirbhísí do Chomhaltaí Tofa

Seirbhísí do Chustaiméirí

Clár na dToghthóirí

Deontais Ardoideachais

Ceannasaí 
Airgeadais



Breac-Chuntas ar ár gContae

Our Values
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Is é achar Chontae Laoise, contae atá i Lár Tíre Theas na hÉireannn, ná thart ar 171,990 heicteár. Is é an daonra atá
ann faoi láthair ná 69,000 duine. I gcomhthéacs náisiúnta, tá Port Laoise, an baile Contae, nasctha go straitéiseach
le mórchathracha  Bhaile Átha Cliath, Chorcaí  agus Luimnigh via an M7, N8 agus N7, faoi seach. Nuair a osclófar
Scéim Mótarbhealaí an M7/M8, beidh Port Laoise nasctha ar mhótarbhealaí leis na cathracha seo ar fad faoi
dheireadh 2010. Trasnaíonn an N80 an Contae chomh maith agus na bailte contae Cheatharlach agus Phort Laoise
á nascadh le bailte tairsí Thulach Mhór, Bhaile Átha Luain agus an Mhuilinn Chearr. Tá naisc iarnróid shármhaithe ag
Laois agus príomh-iarnróid Bhaile Átha Cliath/na Gaillimhe ag dul tríd an gContae. I measc na bpríomhbhailte eile tá
Cúil an tSúdaire, Móinteach Mílic, Maighean Rátha, An Sráidbhaile,   Mainistir Laoise agus an Ghráig.

Tá Laois saibhir ó thaobh cultúir, oidhreachta agus taitneamhachtaí nádúrtha de, tá raon leathan gníomhaíochtaí agus
nithe is díol spéise sa Chontae, ina measc;  Cloigtheach ársa Thigh Mochua,  Cúirt Ioma ghalánta ollásach, Dún Másc
agus Sliabh Bladhma iargúlta fhiáin álainn.

Anuas air seo, tá saoráidí áineasa, fóillíochta agus taitneamhachta thar barr ag an gContae, lena n-áirítear;
Amharclann Dhún Másc, dhá Ionad Fóillíochta nua-aimseartha a tógadh le déanaí, 3 leabharlann nua agus 9 n-áit
súgartha, rud a léiríonn an infheistíocht mhór a rinneadh le déanaí i mbonneagar sóisialta.  Tá geilleagar measctha
ag Laois agus 90% den lucht oibre sna hearnálacha seirbhísí agus déantúsaíochta.

Daonlathas Áitiúil & Freagracht

Déanfaidh an Chomhairle a sainordú daonlathach a fheidhmiú ar mhodh neamhchlaonta, trédhearcach agus frea-
grach faoi réir ceanglas dlíthiúil, eiticiúil agus reachtúil. 

Seirbhís do Chustaiméirí Ardcháilíochta 

Tá an Chomhairle meáite ar sheirbhís ardcháilíochta a sholáthar dár gcustaiméirí, ar mhodh cuimsitheach, cothrom
agus freagrúil.  

Inbhuanaitheacht

Tá an Chomhairle meáite ar chinntiú go bhfeidhmíonn sí ar bhealaí a thagann le prionsabal na hinbhuanaitheachta,
a éascaíonn dul chun cinn geilleagrach agus comhtháthú sóisialta, agus a chosnaíonn agus a fheabhsaíonn an tim-
peallacht nádúrtha agus thógtha. 

Cuimsiú Sóisialta

Tá an Chomhairle meáite ar chuimsiú sóisialta a chur chun cinn maidir lena gníomhaíochtaí ar fad.

Comhpháirtíocht

Tá meas ag an gComhairle ar chomhpháirtíocht leis an earnáil phríobháideach, gníomhaireachtaí stáit, grúpaí pobail,
an pobal níos leithne agus ár lucht oibre. 

Acmhainní a Bhainistiú & Luach ar Airgead

Tá an Chomhairle tiomanta d'úsáid éifeachtach agus éifeachtúil na n-acmhainní airgeadais agus daonna atá ar fáil.

Ár Luachanna



Ár dTimpeallacht Oibrithe
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Tá rudaí ag athrú ag ráta gan fasach agus beidh tionchar ag na fórsaí a spreagann athrú ar an gContae i
gcónaí. Mar Údarás Áitiúil, téann raon leathan de thosca seachtracha agus inmheánacha i bhfeidhm orainn,
a imríonn tionchar ar an gcumas atá againn ár spriocanna a bhaint amach. Beidh cur chuige beoga,
réamhghníomhach agus freagrúil ag teastáil le coinneáil suas le forbairtí.

Tá sé deacair a rá go beacht conas a bheidh tionchar ag na fórsaí athraithe seo ar Chomhairle Contae
Laoise. Tá sé ríthábhachtach, áfach, go ndéanfaimid iarracht na fórsaí seo agus réim a gcuid tionchair a
shainaithint.  De thoradh air seo beimid in ann struchtúir, seirbhísí agus cláir a fhorbairt lenár spriocanna a
bhaint amach agus le cloí le prionsabail na barainneachta, éifeachtachta agus éifeachtúlachta.   
Tá achoimre thíos ar roinnt de thosca tábhachtacha na huaire:

Tosca Seachtracha

• An timpeallacht gheilleagrach dhomhanda agus náisiúnta reatha
• Clár Athchóirithe na Seirbhíse Poiblí
• Athruithe déimeagrafacha
• Tosca socheacnamaíocha
• An gá le hinbhuanaitheacht a chinntiú
• An gá le dul i ngleic le hAthrú Aeráide 
• Beartas Rialtais an AE agus na hÉireann
• Plean Forbartha Náisiúnta agus straitéisí gaolmhara
• Bearta Cuimsithe Shóisialta
• Ionchais agus éilimh an phobail atá ag athrú
• Béim níos mó ar shaoránacht ghníomhach
• Deacrachtaí níos mó ó thaobh maoiniú a aimsiú
• Straitéis Náisiúnta Spásúlachta
• Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach
• Plean Bainistíochta Dramhaíola don Réigiún Lár Tíre
• Treoir maidir le Tuilte ón AE
• Iompar 21
• Athbhreithniú ar Straitéis Forbartha Contae 2009-2012 - “Realising Our Potential”
• Éileamh áitiúil ar thithe

Tosca Inmheánacha

• Athruithe ar struchtúr eagraíochtúil
• Acmhainní Daonna
• Róil agus riachtanais na gComhaltaí Tofa
• Comhpháirtíocht san Ionad Oibre
• Saoráil Faisnéise
• Bainistíocht Airgeadais / Gnó
• Teicneolaíocht Faisnéise & Cumarsáide
• Táscairí Seirbhíse

Beidh sé ina dhúshlán do Chomhairle Contae Laoise a bheith réamhghníomhach agus freagrúil, soláthar
seirbhísí a fheabhsú go leanúnach, acmhainní a bhainistiú agus freastal do riachtanais eagraíochtúla agus
lena linn a ról agus feidhmeanna reachtúla a chomhlíonadh. 



Foinsí Cistithe

Cuspóirí Corparáideacha
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Is iad seo a leanas Cuspóirí Corparáideacha Chomhairle Contae Laoise:

1. Leanúint de Bhainistíocht Chorparáideach a fhorbairt le cáilíocht na Seirbhísí do Chustaiméirí a 
fheabhsú.

2. Acmhainní Daonna na Comhairle a bhainistiú go héifeachtach le héifeachtúlacht maidir le solátha 
seirbhísí a uasmhéadú.

3. Monatóireacht dhian a dhéanamh ar acmhainní na Comhairle agus iad a bhainistiú go 
héifeachtach chun spriocanna éifeachtúlachta a bhaint amach agus a uasmhéadú. 

4. Forbairt gheilleagrach inbhuanaithe a chur chun cinn agus dul chun cinn a dhéanamh le 
tionscadail bhonneagair ríthábhachtacha a sholáthar. 

5. Bheith ar thús cadhnaíochta maidir le Cuimsiú Sóisialta a chur chun cinn agus a chur i bhfeidhm 
sa Chontae.

6. Bainistíocht riosca a chur chun cinn agus a chur i bhfeidhm laistigh den Chomhairle. 

7. Tionscnaimh agus cleachtais chomhshaoil inbhuanaithe a chothú agus a chur chun cinn sa 
Réigiún/Contae.

Is trí na Pleananna Rannóige seo a leanas a chomhlíonadh a dhéanfar Luachanna agus Cuspóirí
Corparáideacha  Chomhairle Contae Laoise a chomhlíonadh.

* Bunaithe ar Ioncam buiséadach 2009

Iompar & Sábháilteacht
ar Bhóithre - 19%

Caitheamh Aimsire & Conláistí - 1%

Rátaí - 13%

Seirbhísí Ilghéitheacha - 3%

Seirbhísí Uisce - 6%

Bainistíocht Forbartha - 2%

Seirbhísí Chomhshaoil - 8%

Tithíocht & Foirgníocht - 16%

Cistiú Rialtais Áitiúil - 26%

Talamhaíocht, Oideachas, Sláinte & Leas - 6%



Iompar
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Réimsí Gníomhaíochta Cuspóirí Straitéisí

Bonneagar fisiceach
bóithre an Chontae a cho-
saint agus a fheabhsú le
hardmhianta áitiúla, réigiú-
nacha agus náisiúnta a
shásamh. 

Cistiú ón Roinn Iompair agus ó fhoinsí eile  
a uasmhéadú le gréasán bóithre sábháilte
agus éifeachtach a fheabhsú, a chothab-
háil agus a sholáthar agus an infheistíocht
sin a chosaint in éineacht le rialú pleanála
agus forbairt inbhuanaithe cheart an
chontae. 

Bóithre – Ár nGréasán

Líon agus déine na dtimp-
istí bóthair  laistigh dár
gContae a laghdú

Plean Sábháilteachta ar Bhóithre a chea-
padh agus a chur i bhfeidhm  ag féachaint
do Bheartas Náisiúnta de réir Straitéis
Sábháilteachta ar Bhóithre An Údaráis um
Shábháilteacht ar Bhóithre 

Leanúint d’obair a dhéanamh leis na páir-
tithe leasmhara ar fad e.g. An Garda
Síochána, An tSeirbhís Dóiteáin etc. chun
dea-chleachtas a chur i bhfeidhm maidir
le sábháilteacht ar ár mbóithre

Sábháilteacht ar
Bhóithre

Féachaint le Laois a fhe-
abhsú mar nasc iompair
tábhachtach i Lár Tíre

Dul i dteagmháil & comhoibriú le comh-
lachtaí áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta
chun Laois a chur chun cinn mar nasc
iompair tábhachtach i Lár Tíre

Bóithre – Naisc

Straitéis an Rialtais maidir
le hiompar cliste a chur i
bhfeidhm

Cinntiú go ndéanfaimid bearta a phleanáil
agus a chur i bhfeidhm laistigh den
Chontae chun gach cóir iompair a sprea-
gadh, ag féachaint ar an iomlán le leib-
héal úsáide carranna a laghdú, roghanna
eile ‘níos sláintiúla' a spreagadh agus
seirbhísí iompair phoiblí a bharrfheabhsú

Bóithre – Córais Iompair
Inbhuanaithe



Seirbhísí Uisce
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Réimsí Gníomhaíochta Cuspóirí Straitéisí

Soláthairtí leormhaithe
d’uisce óil a fhoinsiú agus
a sholáthar le freastal do
leibhéil éilimh reatha agus
amach anseo. 

Cóireáil chuí soláthairtí reatha
agus amach anseo a sholáthar

Gréasán soláthar uisce phoiblí reatha a
chothabháil

Athbhreithnithe rialta ar sheirbhísí atá
ann anois agus réamh-mheastacháin ar
riachtanas amach anseo

Clár Caipitiúil agus Uisce Tuaithe a Chur
i bhFeidhm

Treoracha agus Rialacháin Uisce Óil a
Chur i bhFeidhm

Soláthar Uisce Phoiblí

Uisce agus Ligean nach
bhfuil Tuairisc orthu a
laghdú

Tionscadail athshlánaithe straitéiseacha
ar an bpríomhlíonra a shainaithint 

Córas teiliméadrachta ar fud an Chontae
a chur i bhfeidhm

Córas uathoibríoch chun méadair a
léamh a chur i bhfeidhm do chustaiméirí
gnó

Caomhnú Uisce

An bonneagar fuíolluisce a
chothabháil agus a
mhéadú le ceanglais
reachtúla a chomhlíonadh,
an timpeallacht a chosaint
agus forbairt a éascú

Clár Infheistíochta Seirbhísí Uisce a chur
i bhfeidhm chun bonneagar cóireála níos
fearr a sholáthar ar fud an Chontae

Na ceadúnais éigeantacha  a fháil ón
nGníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil (EPA) agus iad a chomh-
líonadh

Plean Bainistíochta Sloda a Chur i
bhFeidhm

Fuíolluisce

Ionad Cóireála Fuíolluisce Phort Laoise



Comhshaol
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Réimsí
Gníomhaíochta

Cuspóirí Straitéisí

Cabhrú le Forbairt Pobail
agus í a éascú

Rannpháirtíocht pobal agus comhlachas éagsúil
a chur chun cinn agus comhpháirtíochtaí le Coistí
Bailte Slachtmhara a chur chun cinn

Cónaidhm Bailte Slachtmhara Laoise a Éascú

Bailte Slachtmhara/
Tionscnaimh Phobail

An laghdú fuinnimh 33% do
2020 atá leagtha amach sa
Straitéis Náisiúnta um Athrú
Aeráide a bhaint amach

EnergyMap a Thabhairt Isteach, próiseas bain-
istíochta fuinnimh ar bhonn foirmiúil le tacaíocht ó
Fhuinneamh Inmharthana Éireann (S.E.I.)

Tionscadail Ríomhthábhachtacha a chur i bhfei-
dhm sna réimsí éifeachtacht fuinnimh agus lagh-
daithe fuinnimh

Athrú Aeráide

Feasacht chomhshaoil a
spreagadh trí obair le
scoileanna agus grúpaí pobail

Clár scoileanna speisialaithe agus clár oiliúna
bliantúil do mhúinteoirí a sholáthar i gcomhar leis
an Oifigeach Oidhreachta

Leanúint de chláir feasachta pobail, comórtais
agus tionscnaimh éagsúla a sholáthar

Feasacht Chomhshaoil

Forbairt inbhuanaithe a chur
chun cinn agus a éascú ag
leibhéal pobail

Plean Gníomhaíochta Contae a Ullmhú agus
Straitéis Chlár Áitiúil 21 a nuashonrú

Clár Áitiúil 21 (LA21) 

Leanúint de na hAchtanna
um Thruailliú ó Bhruscar,
arna leasú, a chur i bhfeidhm

Cinntiú go ndéanfar sáruithe ar na hAchtanna
agus gach Cion a ionchúiseamh

Caitheamh bruscair/dumpáil neamhdhleathach i
mbruscar a réiteach Siocracha 

Bainistíocht &
Forfheidhmiú Bruscair

Treoracha ón AE agus
Reachtaíocht  Náisiúnta ar
Chaighdeán Aeir agus Uisce
a chomhlíonadh

Na Pleananna Bainistíochta Abhantraí ábhartha
agus an Clár Bainistíochta Caighdeán Uisce
ábhartha a chur i bhfeidhm

Foinsí truaillithe a d’fhéadfadh a bheith ann a
iniúchadh

Doirteadh san uisce agus san Aer a Cheadúnú
Astúcháin

Caighdeán Aeir  &
Uisce

Cinntiú go mbeidh saoráidí
diúscartha dramhaíola
leormhaithe ar fáil sa Chontae

Líonadh talún a oibriú ar chaighdeán inghlactha ó
thaobh an chomhshaoil ,de réir cheadúnas EPA
agus éifeachtacht  oibríochta  a athbhreithniú 

Úsáid Ionaid beir leat agus láithreáin tait-
neamhachta chathartha atá ann anois a
uasmhéadú

Raon na n-ábhar in-athchúrsáilte a nglactar leo
ag ionaid athchúrsála a uasmhéadú

Dramhaíl sholadach a
Dhiúscairt

Leibhéil forfheidhmithe
dramhaíola a fheabhsú ar fud
an Chontae

Leanúint den chóras forfheidhmithe sa Chontae a
fheabhsú de réir na reachtaíochta Bainistíocht
Dramhaíola

Forfheidhmiú Dramhaíola



Seirbhísí Dóiteáin
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Réimsí Gníomhaíochta Cuspóirí Straitéisí

Soláthar a dhéanamh do
dhaoine a tharrtháil nó a cho-
saint agus maoin a chosaint in
aghaidh dóiteáin agus
Cásanna Éigeandála eile

Foirne agus trealamh is féidir seirbhís
éifeachtach agus éifeachtúil a sholáthar
a chothabháil

Oibríochtaí na Briogáide
Dóiteáin

Bonneagar sásúil a
sholáthar don tseirbhís
dóiteáin

Leanúint den Chlár Caipitiúil le haghaidh: 

a)fearais agus trealaimh a sholáthar
agus 

b)stáisiúin agus áiseanna dóiteáin a 
fheabhsú agus a thógáil

Bonneagar na Seirbhíse
Dóiteáin

Soláthar a dhéanamh don
phobal a chosaint ón
nguais dóiteáin sa timpeal-
lacht thógtha

Na feidhmeanna a thugtar don Údarás
Dóiteáin faoi na hAchtanna seo a leanas
a chomhlíonadh:-

an tAcht um Rialú Foirgníochta
an tAcht um Shubstaintí Contúirteacha
an tAcht Seirbhísí Dóiteáin

Cosc Dóiteáin

Líon na ndóiteán nó cásan-
na éigeandála ina gcuirtear
daoine i mbaol a laghdú

Comhairliúchán agus comhairle a chur
ar fáil don phobal

Clár Sábháilteachta Pobail ó Dhóiteán a
chur i gcrích

Sábháilteacht Pobail ó
Dhóiteán 

Cabhrú leis an gComhairle
a feidhmeanna a chomh-
líonadh maidir le Mór-Éige-
andáil ar bith a d’fhéadfaí a
fhógairt

An Plean Mór-Éigeandála a athbhreithniú
agus a nuashonrú

Oiliúint agus cleachtadh foirne a dhéanamh

Comhordú le gníomhaireachtaí eile

Mór-Éigeandálaí a
Bhainistiú



Pleanáil & Forbairt
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Réimsí
Gníomhaíochta

Cuspóirí Straitéisí

Creatlach pleantreoraithe a fhor-
bairt chun forbairt an Chontae a
stiúradh a bheidh de réir
beartais phleanála réigiúnacha
agus náisiúnta agus phrions-
abail na forbartha inbhuanaithe

Leanúint d'ionchur a bheith acu i
mbeartas Náisiúnta agus Réigiúnach

Athbhreithniú a dhéanamh ar an bPlean
Forbartha Contae agus ar na Pleananna
Ceantair Áitiúla agus cinntiú go mbreath-
nófar ar na himpleachtaí comhshaoil ar
fad agus iad á n-ullmhú

Dearóiliú a laghdú trí fhorálacha an
Achta um Láithreáin Thréigthe a
fhorfheidhmiú níos fearr

Pleanáil Chun Cinn

Cinntiú go soláthrófar seirbhísí
ardcháilíochta dár gcustaiméirí
ar fad  tríd an bpróiseas
Bainistíocht Forbartha ar
mhodh éifeachtach, cothrom
agus comhsheasmhach de réir
pleanáil cheart agus forbairt
inbhuanaithe 

Leanúint de cháilíocht na gcinntí a
eisítear ar gach iarratas pleanála a fhe-
abhsú

Próiseas iarratas pheanála éifeachtach,
éifeachtúil, cothrom agus
comhsheasmhach a sholáthar

Leanúint den ráta bailithe a mhéadú
maidir le ranníocaíochtaí forbartha

Bainistíocht Forbartha

Cinntiú go leanfar den
phróiseas Forfheidhmithe
Pleanála a chur i bhfeidhm de
réir na reachtaíochta Pleanála
agus Forbartha ábhartha

Gearáin a fhiosrú agus gníomh forfhei-
dhmiúcháin cuí a dhéanamh go tráthúil
chun sáruithe a réiteach agus/nó réitigh
a idirbheartú lena chinntiú go gcomhlíon-
far an reachtaíocht phleanála 

Nósanna Imeachta chun Pleanáil a
Fhorfheidhmiú a athbhreithniú agus a
fheabhsú ar bhonn rialta

Forfheidhmiú Pleanála

Monatóireacht a Dhéanamh ar
Chomhlíonadh na Rialachán
Tógála

Clár Iniúchta a chothabháil agus a fhe-
abhsú, gearáin a fhiosrú agus gníomh
cuí a dhéanamh go tráthúil le sáruithe a
réiteach agus/nó réitigh a idirbheartú

Straitéis feasachta a fhorbairt maidir leis
Na Rialacháin um Rialú Foirgníochta

Rialú Tógála



Pobal
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Réimsí
Gníomhaíochta

Cuspóirí Straitéisí

Cur chuige comhtháite tionscnamh
agus tacaíochtaí a chur chun cinn
agus cabhrú leis, chun aidhmeanna
straitéiseacha an Bhoird Forbartha
Contae a bhaint amach

Obair an Bhoird Forbartha
Contae agus a chuid fostruchtúr a
chur i bhfeidhm

Cabhrú leis an mBord
Forbartha Contae agus lena
chuid fhostruchtúr  chun a
Straitéis  - “Realising Our
Potential”a chur i bhfeidhm

Cabhrú le Grúpa Oibre na mBeart le
haghaidh Cuimsiú Sóisialta (S.I.M.)
Laoise ó thaobh seirbhísí a sholáthar
dóibh siúd atá eisiata go sóisialta

Tacaíocht na nGníomhaireachtaí
ábhartha ar fad a chinntiú maidir
le tacaíochtaí a sholáthar dóibh
siúd atá eisiata go sóisialta

Obair a dhéanamh ar
mhaithe le Cuimsiú Sóisialta
agus Comhdheiseanna a
chinntiú do chustaiméirí ar
fad Chomhairle Contae
Laoise

Cabhrú leis an bhFóram Pobail le
cinntiú go mbeidh ionadaíocht
chothrom ag glór na hearnála Pobail
agus Deonaí

Leanúint d’obair Fhóram Pobail
Laoise a chur chun cinn

Cabhrú le hobair Fhóram
Pobail Laoise mar chomh-
lacht ionadaíoch na
hEarnála Pobail agus
Deonaí

Rannpháirtíocht daoine óga i gcin-
nteoireacht soláthraithe seirbhísí sa
Chontae a chur chun cinn agus a
spreagadh

Leanúint de chabhrú le
Tionscnaimh don Óige agus
Comhairle na nÓg a fhorbairt tuil-
leadh laistigh den Chontae.

Rannpháirtíocht daoine
óga i bhforbairt an
Chontae amach anseo a
spreagadh agus a chur
chun cinn

Leanúint dár n-oibleagáidí a chomh-
líonadh faoi Acht um Míchumas
2005 agus faoi Dhearbhú Barcelona

Obair a dhéanamh le Grúpaí
Míchumais agus leo siúd a
dhéanann ionadaíocht ar dhaoine
faoi Mhíchumas sa Chontae chun
Acht um Míchumas 2005 a Chur i
bhFeidhm

Comhionannas  rochtana ar
gach spás agus foirgneamh
poiblí  agus ar gach seirbhís
atá faoi úinéireacht nó faoi
oibriú Chomhairle Contae
Laoise a sholáthar agus a
chur chun cinn



Forbairt Gheilleagrach & Cur Chun Cinn an Chontae
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Réimsí Gníomhaíochta Cuspóirí Straitéisí

Feidhmiú mar chatalaíoch,
nasc agus gníomhaire
maidir le forbairt gheillea-
grach i gContae Laoise

Straitéis Gheilleagrach a fhoilsiú don
Chontae

Naisc a dhéanamh le gníomhaireachtaí
tionscnaimh agus forais oideachais

Cabhrú le gnó agus é a chothú ag gach
leibhéal lena n-áirítear turasóireacht

Cabhrú le gníomhaireachtaí áitiúla, réigiú-
nacha agus náisiúnta le forbairt gheillea-
grach chothrom a chur chun cinn

Cultúr fiontraíochta a chur chun cinn agus
cabhrú le fiontair atá ann anois agus for-
bairt fiontar atá bunaithe faoin tuath agus
sa phobal a chur chun cinn

Na gníomhartha atá san athbhreithniú ar an
Straitéis Forbartha Contae a chur chun cinn
2009-2012 a chur chun cinn

Forbairt Gheilleagrach

Laois a chur chun cinn mar
cheann scríbe
turasóireachta  agus ionad
imeachtaí ardcháilíochta 

Taighde a dhéanamh ar dheiseanna a
d’fhéadfadh a bheith i bpleananna A.E.,
Náisiúnta agus áitiúla le haghaidh Chontae
Laoise 

Comhoibriú le leasanna turasóireachta
sainithe chun turasóireacht Laoise a bhar-
rfheabhsú

Comhairle agus cúnamh a thabhairt do
sholáthraithe turasóireachta

Tionscadail turasóireachta a bhainistiú faoi
choimirce Chomhairle Contae Laoise

Tacú le forbairt Turasóireachta sa Chontae

Cur chun Cinn an
Chontae

Ionad Fiontar Chúil an tSúdaire 



Leabharlanna, Ealaíona, Oidhreacht & Spóirt
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Réimsí
Gníomhaíochta

Cuspóirí Straitéisí

Leanúint den bhonneagar leab-
harlann a fhorbairt

Caighdeán na seirbhísí leab-
harlann a fhorbairt agus a fhe-
abhsú le freastal do
chaighdeáin idirnáisiúnta 

Rannpháirtíocht an phobail sna
healaíona agus sa chultúr a
chur chun cinn

Leanúint den chlár um bonneagar leabharlainne a
thógáil agus de na cuspóirí atá leagtha amach sa
Phlean Forbartha Leabharlann agus leabharlan-
na brainse atá ann anois a chothabháil

Seirbhísí a fheabhsú do gach earnáil
den phobal agus freagairt do riachtanais áitiúla trí
rochtain ar an idirlíon agus acmhainní ar líne a
sholáthar, ag cabhrú le foghaimeoirí agus
oideachas aosach, stoc leabharlainne agus fais-
néis ardcháilíochta a sholáthar  agus seirbhísí
leabharlainne a chur chun cinn maidir le leanaí
agus  déagóirí

Leanúint de dhánlanna a sholáthar i bhfoirgnimh
leabharlainne agus an tseirbhís leabharlainne a
chur i gcroílár an chultúir sa Chontae

Leabharlanna

Comhdheiseanna do chách
maidir le páirt a ghlacadh i
gClár na nEalaíon a chur
chun cinn, a éascú agus a
bheith mar bhonn taca faoi

Plean Ealaíon Straitéiseach a chur i bhfeidhm ina
ndéanfar measúnú rialta ar an gcéanna

Timpeallacht a chruthú ina gcothófar ealaíontóirí
agus uaillmhianta ealaíonta agus forbairt
chruthaitheach ealaíontóirí aonair

Rannpháirtíocht atá cumsitheach ó thaobh cúrsaí
sóisialta a mhéadú i ngach clár ealaíonta 

Seirbhís na nEalaíon

An oidhreacht thógtha,
nádúrtha agus chultúrtha a
shainaithint, a choinneáil
agus a chaomhnú

Na gníomhartha i bPlean Oidhreachta  2007-
2013 a chur i bhfeidhm

Dea-chleachtas a bhunú agus a chur chun cinn
maidir le 
bainistíocht agus caomhnú oidhreachta

Feasacht a spreagadh ar oidhreacht Chontae
Laoise agus taitneamh aisti a chur chun cinn

Oidhreacht

Cinntiú go mbeidh pleanáil
do spórt, áineas, fóillíocht
agus súgradh ina cuid
chomhtháite, chuimsitheach
agus inbhuanaithe d’fhor-
bairt Chontae Laoise

Straitéis d’fhorbairt áiseanna spóirt, áineasa, fóil-
líochta agus súgartha a fhorbairt agus a chur i 
bhfeidhm

Obair le agus cabhrú le Gníomhaireachtaí  agus
eagraíochtaí ríthábhachtacha chun ran-
npháirtíocht a uasmhéadú 

Feachtas chun feasacht a spreagadh a chur i
bhfeidhm

Spórt, Áineas, Fóillíocht
& Súgradh



Tithíocht & Pobail Inbhuanaithe

19

Réimsí
Gníomhaíochta

Cuspóirí Straitéisí

Fáil ar thithíocht a uasmhéadú
le freastal do chatagóirí
éagsúla riachtanais

Measúnacht Reachtúil ar Riachtanas a
Nuashonrú

An raon iomlán roghanna atá mar bhonn taca faoi
sholáthar cóiríochta a chur chun cinn 

Cabhrú leis an earnáil dheonach tithíochta  maid-
ir le haonaid a sholáthar

An Scéim um Chóiríocht ar Cíos agus an Scéim
um Léasú Fadtéarmach a Chur i bhFeidhm

Aonaid tithíochta a thógáil agus a chríochnú faoi
Phlean Gníomhaíochta Tithíochta 2010-2012

An Straitéis Tithíochta a Chur i bhfeidhm agus
aird ar leith ar Chuid V den Acht um Pleanáil agus
Forbairt 2000

Clár Cóiríochta don Lucht Siúil 2009 - 2013 a chur
i bhfeidhm.

An Straitéis Easpa Dídine do chóiríocht daoine
gan dídean a chur i bhfeidhm  

Straitéis a fhorbairt maidir le cóiríocht a sholáthar
do dhaoine scothaosta agus íospartaigh mí-
úsáide baile

Tithíocht leormhaith a
sholáthar ar chostas
réasúnta

Rannpháirtíocht tionóntaí i bhfe-
abhsúchán tí, bainistíocht east-
áit agus cónaí i bpobal a
uasmhéadú 

Soláthar tithe na Comhairle a chothabháil

Bainistíocht eastáit agus rannpháirtíocht tionóntaí
a chothú

Oiliúint agus tacaíocht a sholáthar do thionscadail
phobail a bhaineann le tithíocht shóisialta

An chur chuige idir gníomhaireachtaí a forbraíodh
do cheantar Chnoc Maí a chothabháil agus tógáil
air agus béim ar thimpeallacht níos glaine agus
níos sábháilte a fhorbairt i gcomhar leis an mBord
Forbartha Contae

Bainistíocht Eastáit,
Forbairt Pobail agus
Cothabháil Tithe



Gnóthaí Corparáideacha
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Réimsí Gníomhaíochta Cuspóirí Straitéisí

Seirbhís tacaíochta éifeach-
tach a sholáthar don
Chomhairle

Feasacht a spreagadh ar an
gcion dearfach a dhéanann
an Chomhairle ar son an
phobail

Éifeachtacht a uasmhéadú maidir le gnó na
Comhairle a sheoladh

Oiliúint agus tacaíocht chuí a sholáthar do
Chomhaltaí Tofa

An Chreatlach Eitice a chur i bhfeidhm i Rialtas
Áitiúil

Soláthar eolais ar ghníomhaíochtaí na
Comhairle a uasmhéadú agus imeachtaí tionsc-
naimh a éascú

Straitéis Chumarsáide na Comhairle a Chur i
bhFeidhm 

Seirbhís  do
Chomhaltaí Tofa 

Seirbhísí dírithe ar chus-
taiméirí a sholáthar a fhrea-
graíonn do riachtanais an
phobail

Cairt  Chustaiméirí na Comhairle a Chur i bhfei-
dhm agus a athbhreithniú

Scaipeadh eolais ar chustaiméirí a uasmhéadú

Monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht i
gcoinne Táscairí Seirbhíse  Náisiúnta agus
Áitiúla 

Forleathnú soláthar seirbhísí bunaithe sa
cheantar áitiúil a scrúdú

Seirbhísí do
Chustaiméirí

Teacht ar Oideachas Tríú
Leibhéal a éascú

Deontais Ardoideachais a riar ar mhodh
éifeachtach agus éifeachtúil

Deontais Ardoideachais 

Rannpháirtíocht is mó is
féidir a spreagadh sa
phróiseas daonlathach

An t-eolas is mó is féidir a sholáthar ar an
bpróiseas clárúcháin do thoghcháin

Cruinneas Chlár na dToghthóirí a chothab-
háil agus a fheabhsú

Reachtáil togháin áitiúla  a éascú

Ceart Vótála agus
Toghcháin

Bainistíocht Riosca a chur
chun cinn agus a chur i
bhfeidhm 

Timpeallacht Oibre Shlán
agus Shábháilte a Sholáthar 

Beartais agus Clár Bainistíocht Riosca a
Athbhreithniú agus a Nuashonrú

Ráitis sábháilteachta a athbhreithniú, a
nuashonrú agus a chur i bhfeidhm go leanú-
nach

Cultúr sábháilteachta a fhorbairt, a chur
chun cinn agus a chothú inár
ngníomhaíochtaí ar fad

Meas ar Shláinte & Sábháilteacht a bheith i
gcroílár na bpróiseas cinnteoireachta ar fad

Bainistíocht
Riosca/Sláinte &
Sábháilteacht 



Acmhainní Daonna, Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide 
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Réimsí Gníomhaíochta Cuspóirí Straitéisí

Na hacmhainní daonna is
cuí a fhoinsiú le freastal do
riachtanais na Comhairle

Próisis earcaíochta éifeachtacha agus
sholúbtha a bhunú le freastal do riach-
tanais na heagraíochta ó thaobh scileanna
agus acmhainní daonna 

Earcú agus Roghnú

Beartais a fhorbairt agus a
chur in iúl le comhlíonadh na
reachtaíochta fostaíochta a
chinntiú

Sraith beartais HR a fhorbairt agus a chur
in iúl lena chinntiú go gcomhlíonann siad
an reachtaíocht is déanaí agus dea-
chleachtas

IBeartais agus Nósanna
Imeachta Inmheánacha
Acmhainní Daonna

Baill foirne a fhorbairt sna
scileanna agus inniúlachtaí
is gá le cuspóirí
eagraíochtúla, foirne agus
aonair a bhaint amach

Straitéis oiliúna agus forbartha a fhorbairt
agus a sholáthar le bheith mar bhonn taca
faoi chuspóirí eagraíochtúla agus forbairt
foirne

Oiliúint Foirne

Caidrimh chobhsaí a
chothabháil idir lucht bain-
istíochta, fostaithe agus ion-
adaithe ceardchumann. 

Cruinnithe rialta IR le hionadaithe foirne 

An próiseas comhpháirtíochta a úsáid le
bheith mar bhonn taca faoi athrú agus
nuachóiriú

Caidrimh
Thionsclaíocha

Córais faisnéise nua-aim-
seartha a sholáthar do Lucht
Bainistíochta agus do Bhaill
Foirne d’fhonn cabhrú le
seirbhísí ardcháilíochta a
sholáthar do Chustaiméirí
agus do Chomhaltaí Tofa

Faisnéis a sholáthar do
Chustaiméirí na heagraíochta
go tráthúil ar bhonn 24/7

Bonneagar Córais Faisnéise athléimneach
agus caighdeánaithe a sholáthar don
eagraíocht a éascóidh soláthar seirbhísí
éifeachtach ó thaobh costais agus
éifeachtúil do chustaiméirí 

Cinntiú go mbíonn foireann IT oilte maidir
le húsáid teicneolaíochtaí

Leas a bhaint as acmhainn ICT cur ar chu-
mas Laois a bheith ar thús cadhnaíochta
maidir le seirbhísí leictreonacha
comhtháite a sholáthar 

Cinntiú go mbeidh teacht ag gach cus-
taiméir ar chórais phoiblí beag beann ar na
cumais atá acu 

Cinntiú go bhfoilseofar faisnéis laistigh
d’amfhráma inghlactha agus laistigh de
threoirlínte sonraithe

Teicneolaíocht Faisnéise
& Cumarsáide



Airgeadas
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Réimsí Gníomhaíochta Cuspóirí Straitéisí

An buiséad a bhainistiú go
héifeachtúil le spriocanna
éifeachtachta uasta a bhaint
amach

An buiséad bliantúil a ullmhú laistigh den
amfhráma a bunaíodh agus acmhainní na
Comhairle a bhainistiú go héifeachtúil  

Athbhreithniú míosúil ar chaiteachas/ion-
cam laistigh den bhuiséad glactha

Straitéis Bhuiséid

Cleachtais bhainistíocht
airgeadais láidre a chothú ar
fud na heagraíochta agus
cinntiú go mbainfear
rialachas corparáideach
amach

Comhairle airgeadais thráthúil, chruinn
agus neamhchlaonta a sholáthar don
Chomhairle thofa 

Tuarascálacha airgeadais ráithiúla a
ullmhú d’ioncam agus caipiteal agus
monatóireacht a dhéanamh i gcoinne
buiséid 

Na Ráitis Airgeadais Bhliantúla a Ullmhú de
réir dea-chleachtais

Bainistíocht Airgeadais &
Bainistíocht Cisteáin

Cinntiú go n-íocfar ceangal-
tais phárolla agus íocaíochta
go tráthúil

Cinntiú go gcomhlíonfar an reach-
taíocht um Íoc Pras Cuntas 

Cinntiú go ndéanfar íocaíochtaí
éigeantacha in am leis na Coimisinéirí
Ioncaim

Caiteachas

Bailiúcháin a uasmhéadú i
ngach ceantar agus riaráistí
a laghdú

Cinntiú go mbaileofar ioncam chomh
tapa, chomh héifeachtach agus chomh
híogair agus is féidir

Bailiú Ioncaim

Cinntiú go mbeidh na hío-
caíochtaí ar fad in am agus
cruinn agus go gcuirfear na
hathruithe ábhartha ar fad i
bhfeidhm

Oiliúint foirne leormhaith ar an gcóras
‘Core' nua

Aon athruithe lena mbaineann a chur in
iúl do bhaill foirne ar mhodh soiléir agus
gonta

Riar agus Bainistíocht
Párolla

Athbhreithnithe a
dhéanamh ar réimsí áirithe
a shainaithnítear sa chlár
Iniúchóireachta

Plean seirbhísí Iniúchóireachta bliantúil
a ullmhú agus a chur i bhfeidhm
Measúnú a dhéanamh ar
thuarascálacha Luach ar Airgead
(VFM)

Seirbhís
Iniúchóireachta
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Sa Phlean Corparáideach leagtar amach croíchuspóirí Chomhairle Contae Laoise thar an tréimhse
2009 –2014 agus na gníomhartha chun iad a bhaint amach.

Féadfaidh éilimh agus dúshláin nua teacht chun cinn, nach féidir bheith ag súil leo go léir,  agus féad-
faidh athrú teacht ar thosaíochtaí dá bharr. Caithfear athbhreithniú a dhéanamh ar an bPlean chun na
hathruithe atá tar éis tarlú a áireamh agus lena chinntiú go gcuirfear an plean i bhfeidhm laistigh de
na hamfhrámaí a réitíodh. Is mar seo a leanas atá an chreatlach chun an Plean Corparáideach a
chur i bhfeidhm, agus athbhreithniú agus monatóireacht a dhéanamh air:

• Ullmhófar Tuarascáil bhliantúil ar Dhul Chun Cinn agus cuirfear faoi bhráid na gComhaltaí Tofa í
lena breithniú

• Foilseofar an Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn mar chuid den Tuarascáil Bhliantúil.

• Beidh an mhonatóireacht agus athbhreithniú leanúnach ar an bPlean Corparáideach ina chuid
lárnach d’obair Ghrúpa Beartas Corparáideach na Comhairle.

• Léireofar i bPleananna Gníomhaíochta Gnó agus Custaiméirí bliantúla, a ullmhófar ar bhonn ran-
nóg ar rannóg, na cuspóirí atá leagtha amach sa Phlean Corparáideach agus léireofar conas is
féidir na cuspóirí seo a bhaint amach trí bhearta ar leith don bhliain i gceist.  

• Cinnteofar trí phróiseas an Chórais Bhainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta (PMDS) go
mbeidh gach roinn, rannóg agus fostaí rannpháirteach san athbhreithniú ar an bPlean
Corparáideach agus ina chur i bhfeidhm.

Civic Plaza, Portlaoise
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COMHAIRLE BAILE PHORT LAOISE

Kathleen O'Brien, M.C.C., T.C., 6 Millview, Portlaoise, Co. Laois (F.G)

Jerry Lodge, M.C.C., T.C. Ridge Road, Portlaoise, Co. Laois (F.F.)

William Aird, M.C.C.,T.C., Nutgrove, Portlaoise, Co.Laois (F.G.)

Brian Stanley, M.C.C.,T.C., 40 Clonrooske Abbey, Portlaoise, Co. Laois.(S.F.)

Tom Jacob, T.C., Ard na Gréine, Glenside, Portlaoise, Co.Laois. (Non Party)

Catherine Fitzgerald, M.C.C., T.C., 14 Cherrygarth, Portlaoise,Co Laois. (F.F.)

Matthew Keegan, T.C., 16 Westlands, Portlaoise, Co. Laois. (F.G.)

Rotimi Adebari, M.C.C., T.C., 12 Colliers Court, Portlaoise, Co. Laois. ( Non Party)

Alan Hand. T.C., 9 Castle Mews, Kilminchy, Portlaoise, Co. Laois ( S.F.)

Cléireach Baile: John Clarke (057) 8664165
Bainisteoir Baile: Gerry Gibson

COMHAIRLE BAILE MHÓINTEACH MÍLIC

Ms. Rosemary Whelan, T.C., 2 Manor Court, Mountmellick, Co. Laois (F.G.) 

Mr. Ollie Payne, T.C.,  17 Pattisons Estate, Mountmellick, Co. Laois (F.G.) 

Mr. Marc Connolly, T.C. Ballymoyle, Rosenallis, Co. Laois (F.F.) 

Mr. Michael Gormley, Parnell Street, Mountmellick, Co. Laois (Non Party) 

Mr. Patrick J. Bracken, M.C.C., T.C., Garoon Road, Mountmellick, Co. Laois (F.F.) 

Mr. Stephen Lynch,  T.C., 32 Chapel Street, Mountmellick, Co. Laois (S.F.) 

Mr. Bobby Delaney, T.C. 41 Pattisons Estate, Mountmellick, Co. Laois (F.G.) 

Mr. Patrick Bowe, M.C.C., T.C., 29 College Avenue, Mountmellick, Co. Laois (Labour) 

Mr. Denis O'Mara, T.C., 46 Harbour Street, Mountmellick, Co. Laois (F.F.) 

Cléireach Baile:  Pamela Tynan (057) 8644565
Bainisteoir Baile: Declan Byrne
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Bainisteoir Contae: Peter Carey

Stiúrthóir Pobail, Forbartha Geilleagraí & Cur Chun Cinn 
an Chontae, Ealaíon, Spóirt agus Leabharlann:  Declan Byrne

Siúrthóir Comhshaoil, Pleanála agus Seirbhísí Éigeandála: John Daly

Stiúrthóir Tithíochta, Gnóthaí Corparáideacha, Pleanála Corparáidí, 
Acmhainní Daonna & ICT: Anna Marie Delaney

Stiúrthóir Iompair & Seirbhísí Uisce: Gerry Gibson

Ceannasaí Airgeadais: Gerry Murphy

Feidhmeannach Sinsearach – Forbairt Gheilleagrach: Ian McCormack

Feidhmeannach Sinsearach – Tithíocht: Michael Rainey

Feidhmeannach Sinsearach – Acmhainní Daonna; Carmel McNicholl

Feidhmeannach Sinsearach – Pleanáil: Kieran Kehoe

Ceannasaí Córais Faisnéise: John Forde

Cuntasóir Bainistíochta Airgeadais: Julie Bergin

Innealtóir Sinsearach - Comhshaol: John O’Donohue

Innealtóir Sinsearach – Bóithre: Michael O’Hora

Innealtóir Sinsearach – Seirbhísí Uisce: Brendan Clarke

Pleanálaí Sinsearach (Gníomhach): Angela McEvoy

Leabharlannaí Contae: Gerry Maher

Príomh-Oifigeach Dóiteáin: Martin Collins

Oibrí Sóisialta Sinsearach: Fionnuala Daly
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On the Internet: www.laois.ie
E-Mail:  corpaffairs@laoiscoco.ie

Áras an Chontae,  Portlaoise Tel: (057) 8664000

Accounts Payable, Áras an Chontae Tel: (057) 8664063

Arts Office, Áras an Chontae Tel: (057) 8674342

Cash Office, Áras an Chontae Tel: (057) 8674308

Central Area Office, Mountrath Road, Portlaoise Tel: (057) 8664168

Civil Defence HQ, Áras an Chontae Tel: (057) 8664000

County Development Board, Áras an Chontae Tel: (057) 8674338

Driving Licences, Áras an Chontae Tel: (057) 8664110

Environment, Áras an Chontae Tel: (057) 8674322

Graiguecullen Area Office, Sleaty Road, Graiguecullen Tel: (059) 9165960

Higher Education Grants, Áras an Chontae Tel: (057) 8664137

Housing, Áras an Chontae Tel: (057) 8664110

Human Resources, Áras an Chontae Tel: (057) 8664219

Landfill Site, Kyletalesha, Portlaoise Tel: (057) 8620653

Library Headquarters, Áras an Chontae Tel: (057) 8674315

Motor Tax Office, Áras an Chontae Tel: (057) 8664009

National Roads Project Office, Clonkeen, Portlaoise Tel: (057) 8664850

Planning, Áras an Chontae Tel: (057) 8664039

Portarlington Area Office, 1 Park Lane, Portarlington Tel: (057) 8636533

Register of Electors, Áras an Chontae Tel: (057) 8664105

Revenue Collection, Áras an Chontae Tel: (057) 8664241

Roads, Áras an Chontae Tel: (057) 8664142

Sports & Leisure, Áras an Chontae Tel: (057) 8664007

Water Services, Áras an Chontae Tel: (057) 8664120

Western Area Office, Courthouse, Borris-in-Ossory Tel: (0505) 41123




