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Tugann sé an-phléisiúr dom mar Chathaoirleach Tuairisc Bhliantúil Chomhairle Contae Laoise a
chur i láthair do 2012.

Soláthraíonn an Tuairisc Bhliantúil deis imlíniú a dhéanamh ar éachta na Comhairle i 2012 agus
imlíniú a dhéanamh ar réimse leathan na seirbhísí atá soláthraithe do thairbhe gach aoinne san
Chontae. 

Chuir forbairt tionscnamh Bogach Tógtha Comhtháite Laois ar an stáitse Náisiúnta nuair a tha-
gann sé go teicneolaíocht glas. Laghdaíonn an teicneolaíocht glas seo lorg coise comhshaoil an
phróisis cóireála fuíoll uisce, tacaíonn sé le réimse leathan fiabheatha bogaigh, soláthraíonn sé
ceapadh carbóin ar scála mór, soláthraíonn sé athchúrsáil éifeachtach cothaithigh, soláthraíonn sé
fócas don oideachas agus méadaíonn sé meabhraíocht bhogaigh, rud atá mar bhua amach is
amach don gcomhshaol. 

Tá Port Laoise agus Móinteach Mílic san áireamh ins na Pleananna Ceantair Áitiúla a chlúdaíonn
na tréimhsí 2012 -2018 a glacadh le linn cúrsa 2012. Bhí Pleananna Ceantair Áitiúla do Chúil an
tSúdaire agus don Ghráig ullmhaithe ar bhonn aontaithe idir údaráis áitiúla Laoise agus Uíbh
Fháilí agus Cheatharlach, faoi seach. 

Bhí tionscnaimh Cuid VIII ceadaithe ag Cruinnithe na Comhairle le linn 2012. Sé a bhí i gceist leo
seo soláthar:

• Campas Scoile mór i bPort Laoise
• Forbairt chónaithe ar Bhóthar Tigh Mochua, Port Laoise
• Taiscumar uisce sna Cnoic, an Baile Fionn. 

Ní fhéadfadh na héachta sa dTuairisc Bhliantúil seo a bheith bainte amach gan ionchur comh-
choiteann na mBall Tofa, na gCathaoirleach agus Baill na gCoistí Polasaí Straitéiseacha, an
Choiste Polasaí Straitéiseach, na gCoistí Ceantair, na Foirne Bainistíochta agus na n-Oibrithe i
dteannta leis na heagraíochtaí deonacha agus pobail flúirseacha a bhíonn an Chomhairle gafa leo
ar bhonn rialta. 

Paul Mitchell
Cathaoirleach
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Fáilte go Tuairisc Bhliantúil Chomhairle Contae Laoise 2012.

Bhí 2012 mar bhliain dúshlánach do Chomhairle Contae Laoise le fócas méadaithe ar éifeacht
agus ar luach as an airgead.

Tar éis oscailt giomnáisiam lasmuigh i 2011 i Sráidbhaile, lean Comhairle Contae Laoise le
meabhraíocht Sláinte agus Imeartha a chur chun cinn san Chontae le hoscailt an cheantair Chon-
láiste i Móinteach Mílic i dteannta le faiche imeartha Ghort na nÓg i Ráth Domhnaigh. Tá an faiche
imeartha i Ráth Domhnaigh mar chomh-iarracht le Grúpa Faiche Imeartha Ráth Domhnaigh ag
glacadh páirt i gcomhar le Comhairle Contae Laoise agus Comhlacht Páirtíochta Laoise. 

Bhí áthas ar Chomhairle Contae Laoise seoladh Glúin Ceoil Laoise a fheiceáil in Aibreán 2012. Tá
bainistíocht déanta air ag Páirtíocht Ceoil Laoise, tá ceannasaíocht déanta air ag Comhairle Con-
tae Laoise agus tacaíocht á fháil aige ó CGO Laoise agus ó Chomhlacht Páirtíochta Laoise.
Táthar ag súil an clár a leathnú níos mó i 2013.

Lean Scéim Fheabhsaithe Bóthar na Buiríse le tógáil ath-líniú ar Bhóthar na Buiríse. Sholáthar an
scéim feabhsú sábháilteachta mór d’úsáideoirí bóthar idir an bhaile agus na ceantair chónaithe
mhóra agus na meánscoileanna. 

Lean an Oifig Turasóireachta ag cur Laois chun cinn i 2012 trí ócáidí a bheith ar siúl mar Babhta
Ceannais Rós Thrá Lí, Dúshlán Idirnáisiúnta Gailf Laoise, Rith Gluaisteán Gordon Bennett agus
Railí Croí-thailte Laoise a mheall méid mór daoine go dtí an Contae. 

Imlíníonn an Tuairisc Bhliantúil, chomh maith, gealltanas leanúnach na Comhairle i dtaobh iniamh
a chur chun cinn agus moladh do pháirtíocht i bhforbairt cláir chultúrtha agus chomhshaoil. Bhí
ócáid faid seachtaine a ghlaoitear “Nascann Laois” air ar siúl i dteannta le roinnt ghníomhaireach-
taí. Dob é aidhm na hócáide seo meabhraíocht a ardú faoi fhadhbanna sláinte intinne agus do
sholáthar sé sár-thaispeántas den dtacaíocht atá ann ins an pobal áitiúil. 

Tá mór-bhuíochas ag dul do na baill tofa, don mbainistíocht agus don fhoireann a leanann ag
obair le céile chun éifeachtaí níos mó a bhaint amach i dtreo is go sásaítear riachtanais ár saorá-
nach. 

Peter Carey
Bainisteoir an Chontae

RÉAMHRÁ BHAINISTEOIR AN CHONTAE
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“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”

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 gh-
níomhaíochtaí eacnamaíocha, 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 for-
bartha, 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 an Comhairle

Tá 25 Comhalta Tofa i gComhairle Contae Laoise - ceithre chomhalta an duine ó Thoghcheantair
Mhaointeach Milie, Ioma agus Log an Churraigh, seacht chomhalta ó Thoghcheantar Phort Laoise
agus sé gcomhalta ó Thoghcheantar Bhuiríos Mór Osraí.

Cruinnithe Comhairle

Tionóladh Cruinnithe Comhairle 2012 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 Cathaoir-
leach 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 11 uair i 2012.

Baill Tofa leis an Bainisteoir Contae ag CCB Comhairle Contae Laoise – Meitheamh 2009

RÁITEAS MISIN
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John
King
(F.G.)



6
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Stiúrthóir Seirbhísí: Anna Marie Delaney

Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach
Gníomhach
Acmhainní Daonna & Gnóthaí Corparáideacha:

Irene Delaney

Ceannaire ar Chórais Faisnéise: John Forde

GNÓTHAÍ CORPARÁIDEACHA

Plean Corparáideach 

Ghlac Comhaltaí na Comhairle le Plean Cor-
paráideach nua ó 2009 – 2014 i mí na Nollag, 2009.

Sa Phlean Corparáideach seo soláthraítear an
chreatlach do straitéis chomhtháite a chur i bhfei-
dhm lenár gContae a fhorbairt do na cúig bliana atá
romhainn agus ullmhaíodh é tar éis comhairliúcháin
le fostaithe, ionadaithe tofa, leasanna pobail, de-
onacha & comhshaoil, páirtithe leasmhara seachtra-
cha agus comhlachtaí poiblí eile a fheidhmíonn ag
an leibhéal 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. 

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

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 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.

Príomhphointí

• 26ú Aibreán, 2012 - Fáiltiú Cathartha in onóir
Liam Ó Néill mar aitheantas dá thoghadh 
mar an 37ú Uachtarán ar Chumann Lúthch
leas Gaeil.

• 10ú Bealtaine, 2012 - Fáiltiú Cathartha in 
onóir Chosaint Sibhialta Laoise

• 16ú Bealtaine, 2012 - Fáiltiú an 
Chathaoirligh in onóir Ord Malta de chuid 
Laoise

• 24ú Bealtaine, 2012 - Fáiltiú an 
Chathaoirligh in onóir Fhoireann Chispheile 
Chailíní Choláiste Chluain na Slí.

Aíonna ag an bhfáiltiú Cathartha do Liam Ó Neill

Scéim na Gaeilge 2009 - 2012

Dhearbhaigh an t-Aire Gnóthaí Pobail, Comhionan-
nais agus Gaeltachta scéim Teanga na Gaeilge
ullmhaithe ag Údaráis Áitiúla Laoise agus a tháinig i
bhfeidhm ar an Iú Nollaig, 2009, ar feadh tréimhse 3
bliana. Ta an scéim le fáil ar ár líonláithreán
www.laois.ie.  Ullmhófar scéim nua in am tráth.

Tuigeann Údaráis Áitiúla Laoise go bhfuil de cheart
ag ár gcustaiméirí gnó a dhéanamh linn ins an
teanga is rogha leo agus tabharfar gach áis dóibh
ina gcuid caidrimh linne, chomh fada agus is féidir,
bíodh sé sin trí mheán na Gaeilge nó trí mheán an
Bhéarla. 

Ceann de phríomh aidhmeanna le Scéim na Teanga
seo a dheimhniú go bhfuil caighdeáin na seirbhísí
poiblí ar fáil trí mheán na Gaeilge níos airde mar
gurab í an chéad teanga oifigiúil
na Tíre seo í.

Tá foireann feidhmiúcháin ionadaigh ar gach
réimhse feidhmiúcháin den Chomhairle. Forbrófar
plean cur i bhfeidhm mar aon le sceideal na mbeart
atá riachtanach chun go slánófaí gealltanais na
Scéime.  I 2012, lean an Chomhairle ag freagairt do
ghealltanais na Scéime.
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Más mian leat teagmháil a dhéanamh as Gaeilge
leis an gComhairle ,cuir ríomhphoist chuig
gaeilge@laoiscoco.ie.

Deontais Ard Oideachais

Sa bhliain 2012 ceadaíodh 510 iarratas do chabhair
dheontais. Bhí an chistíocht i leith an deontais
chothabhála laghdaithe faoi 3% ins an gcáinaisnéis i
mí na Nollag agus bhí sé curtha i bhfeidhm ón 1ú
Eanáir 2012.

Bé an t-iomlán a díoladh amach i 2012 i leith Deon-
tas Ard Oideachais €3,451,245.74

Sláinte & Sábháilteacht

Oifigeach Sláinte agus Sábháilteachta: Jim Bolger

Déanadh measúnú contúirtí agus córais sábháil-
teachta oibre a fhorbairt ar bhonn tras-riaradh. Bhí
na doiciméid seo curtha ar fáil go leictreonach mar
chuid d’ár gCóras Bainistíochta Sábháilteachta
(CBS). Déanadh an bunachar sonraí a neartú mar
ba chuí agus ar bhonn leanúnach.

Fuair conraitheoirí tógála cuireadh chun freastal ar
Chlár Bainistíochta Sábháilteachta urraithe ag an
mBord Fiontraíochta Chontae dírithe ar chon-
raitheoirí le fiche fostaí nó níos lú.

Déanadh athbheochan ar an gCoiste Comhairleach
Sábháilteachta agus soláthraíodh traenáil do bhaill
nua. Ina theannta san cuireadh clár cuimsitheach
traenála i bhfeidhm le béim láidir ar thraenáil
reachtúil.

Páirtíocht

Bhíodar seo a leanas mar bhaill Choiste Páirtíochta
an Láthair Oibre ar an 31ú Nollag, 2012:

Ainmnithe na Ainmnithe an Cheard
Bainistíochta Chumainn

Kieran Kehoe Tom Saunders
Joint Chair Joint Chair
Michael Rainey Anne Marie Maher
Bernie Foran Bernie Kilbride
John O’Donoghue Tom O’Carroll
Dermot O’Loughlin Finbarr Dunphy

Bhí seacht cruinniú ar siúl ag an gCoiste Páirtíochta
le linn 2012. 

Bhí Cruinniú Coimre Foirne ar siúl ag Bainisteoir an
Chontae i 2012, i Mí Bealtaine chun a chur in iúl don

fhoireann faoi na dúshláin atá ós comhair
Chomhairle Chontae Laoise le linn 2012.

Saoráil Faisnéise (S.F.)

Thosaigh an tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997 ar
an 21 Aibreán, 1998 do Ranna agus Oifigí Rialtais
agus roinnt Comhlachtaí Rialtais eile ar an 21
Deireadh Fómhair, 1998 d'Údaráis Áitiúla agus do
Bhoird Sláinte.  

Tháinig an tAcht um Shaoráil Faisnéise (Leasú)
2003 i bhfeidhm an 11 Aibreán, 2003. Chuir an tAcht
roinnt leasuithe tábhachtacha i bhfeidhm ar Acht
1997, go suntasach maidir le hAlt 19 (Taifid Rial-
tais), Alt 20 (Breithniúcháin Chomhlachtaí Poiblí), Alt
24 (Slándáil, Cosaint agus Caidreamh Idirnáisiúnta)
agus Alt 47 (Táillí).

Caithfear gach iarratas ar Shaoráil Faisnéise a
phróiseáil faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, arna
leasú.

Iarratais a fuarthas/próiseáladh i 2012

Iarratais ar láimh ag 31/12/2011 4
Iarratais a fuarthas le linn 2012 15
Cinnidh déanta le linn 2012 17
Iarratais tarraingthe siar 1
Iarratais tarraingthe siar agus déileáilte 
leo lasmuigh den FOI 1
Iarratais ar láimh ag 31/12/2012 0

Nádúr an Eolais a Lorgaíodh

Pearsanta (don iarrthóir) 13
Neamh-Phearsanta 2

Achomhairc

Achomhairc don Coimisinéir Eolais Nil
Achomhairc don Ard Chuairt Nil

Foinse na n-Iarratas

Iriseoirí 3
Gnó Nil
Baill Oireachtais Nil
Baill an Údaráis Áitiúil Nil
Eile/An Pobal Ginearálta 12

Clár na dToghthóirí 2013/2014

Tá an Chomhairle freagrach as cur le chéile Chlár
na dToghthóirí do Chontae Laoise a thagann i bhfei-
dhm ar an 15ú Feabhra gach bliain. Chun a bheith i
dteideal a bheith curtha ar Chlár na d-Toghthóirí ní
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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.

Togh-Roinn na Dála Toghthóirí Uachtaráin Toghthóirí na Dála

Laois - Uíbh Fháilí 54,749 55,429

Togh-Roinn Pharlaimint Eorpacha Toghthóirí Eorpacha Dóighiúla
na hEorpa Toghthóirí

Cúige Laighean 55,974 226

Togh-Roinn Cheantar Áitiúil Líon na d-Toghthóirí Toghthóirí Poist agus 
Toghthóirí Speisialta

Bhuiríos Mór Osraí 13,945 Gardaí 1
Ioma 9,274 Fórsaí Cosanta          229
Log an Churraigh 9,461 Taidhleoirí                                   6
Móinteach Mílic 8,994 Iad siúd le Máchail choirp 25
Port Laoise 15,682 Oibre Etc. 9
Total: 57,256 Toghthóirí Speisialta 5

Toghthóirí Rialtais Áitiúil na gComhairle Bhuirg nó nagComhairle Bhaile

Comhairle Bhaile Mhóinteach Mílic 2,941
Comhairle Bhaile Phort Laoise 8,355_
Iomlán 11,296

COMHDHÁLACHA A nDEARNADH FREASTAL ORTHU IN 2012

Sonraí na Comhdhála Suíomh Dáta Toscairí Caiteachas

Civil Law (Miscellaneous Provisions) 
Act 2011 Galway 13 – 15 January 1 €430.08
The National Disability Strategy Westport 27 – 29 January 2 €1,195.31
The Role of the Council in encouraging 
Enterprise through Tourism Nenagh 27 – 29 January 1 €185.59
AMAI Spring Seminar 2012 Cavan 10 – 11 February 3 €1,493.52
Mid-West Regional Authority Annual 
Conference 2012 Ennistymon 16 – 17 February 1 €576.15
21st Kerry Environmental Conference Tralee 23 – 26 February 4 €2,421.79
Mental Health & Suicide Awareness 
Conference Dungarvan 24 – 26 February 1 €379.83
23rd Colmcille Winter School Letterkenny 24 – 26 February 5 €3,841.90
Guide to Septic Systems Galway City 9 – 10 March 4 €1,628.84
Media, Social Media & Effective Time 
Management Rosscarbery 23 – 25 March 4 €2,366.05
Law & The Environment University College Cork 29 – March 1 €404.30
Reform of the Water Sector Salthill, Co. Galway 13 – 15 April 2 €1,019.08
LAMA Spring Seminar Waterford City 13 - 14 April 9 €3,223.99
Modern Alternatives to the 
disappearance of Fossil Fuels Rosscarbery 13 – 15 April 2 €1,082.35
Finance Bill 2012 Tralee 20 – 21 April 1 €541.35
Water Sewerage & Waste Red Cow, Dublin 26 - April 1 €111.15
Non-Payment of Local Government Charges Galway City 4 – 5 May 6 €2,710.66
Lissan Gardening & Vintage Festival Cookstown 5 – 6 May 1 €554.86
Community Tourism Rosscarbery 11 – 13 May 6 €3,568.08
ACCC Annual Conference Kilkenny City 10 – 11 May 4 €1,126.12
The Councillor and Local Government Reform Bundoran 18 – 19 May 4 €1,879.73
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Reducing Ireland’s dependency on Fossil Fuels Tralee 25 – 26 May 2 €1,017.57
Draft Performance Standard for Domestic 
Wastewater Westport 1 – 2 June 5 €2,584.07
Housing Crisis in Ireland Letterkenny 1 – 3 June 2 €1,342.11
Irish Public Bodies AGM Dublin City 6 – June 1 €87.88
Planning Seminar Limerick City 7 – 9 June 2 €691.61
Getting to Grips with the Nations Debt Galway City 15 – 16 June 5 €2,204.88
Advancing Technology in MajorityWorld 
Technology Rosscarbery 22 – 24 June 2 €1,083.92
Byrne Perry Summer School Gorey 22 – 24 June 1 €427.78
Building Control (Amendment) 
Regulations 2012 Westport 29 – 30 June 2 €1,082.69
Local Authority Housing Galway City 13 – 14 July 5 €2,077.53
MacGill Summer School 2012 Glenties 22 – 27 July 11 €10,698.59
John Hewitt Summer School Armagh City 23 – 27 July 2 €1,050.40
Improving Social Housing Stock Westport 27 – 28 July 2 €1,002.72
Local Government Auditing Galway City 3 – 4 August 2 €893.85
Creating Employment Opportunities 
in Local Food Production Rosscarbery 10 – 12 August 2 €1,087.11
Personal Insolvency Bill Tralee 10 – 11 August 1 €537.80
Freedom of Information Galway City 17 – 18 August 2 €844.44
Utilising your Tax Entitlements & Reliefs Rosscarbery 24 – 26 August 1 €520.09
Regional Economic Conference Wexford 31 – August 1 €284.69
Cork City Lifelong Learning Cork City 6 – September 1 €33.61
Local Government Reform Rosscarbery 7 – 9 September 3 €1,656.70
11th Benedict Kiely Literary Weekend Omagh 7 – 9 September 1 €670.61
Development Initiatives for your Community Westport 7 – 8 September 2 €1,032.73
AMAI Centenary Annual Conference Ballinasloe 13 – 15 September 1 €492.12
Kerry Environment, Culture & Heritage 
Conference Tralee 19 – 22 September 4 €2,524.17
Respond Conference Tallaght 20 – 21 September 1 €291.95
Revenue Collection & Dealing with 
difficult debt Tralee 21 – 22 September 4 €1,968.96
LAMA Autumn 2012 Letterkenny 28 – 29 September 7 €4,486.38
Constitutional & Political Reform & the 
Councillor Bunclody 5 – 6 October 1 €307.44
Collecting Local Government Revenue Westport 12 – 13 October 3 €1,585.05
Resource Ireland Dublin 17 – 18 October 1 €132.46
Publication of the Valuation (Amendment) 
Bill 2012 Glaslough 19 – 21 October 2 €1,004.28
Septic Tank Case Studies Westport 19 – 20 October 4 €2,196.57
Douglas Hyde 2012 Ballaghaderreen 26 – October 2 €697.59
Innovation Cities Roadshow NUI, Galway 2 – November 1 €303.92
Debt Settlement Tralee 2 – 3 November 5 €2,454.16
Festival of Social Science Belfast 8 – November 1 €416.15
Education for Work Initiatives Westport 9 – 10 November 5 €2,491.04
Local Authority Budgets 2013 Letterkenny 16 – 18 November 3 €1,817.37
Environmental Implications of 
harvesting Wind Energy Westport 23 – 24 November 2 €909.64
Local Government Budget 2013 Bunclody 30 – Nov to 1 – Dec 1 €234.41
Is a Century of Municipal Local 
Government to be abolished? Gormanstown 30 – Nov to 2nd Dec 1 €437.37
Promoting Justice through better consultation Tralee 30 – Nov to 1st Dec 4 €1,931.44
Rights of Way – Recent changes in the law Galway City 7 – 8 December 4 €1,750.85
Budget 2013 Seminar Rosscarbery 14 – 16 December 2 €999.31
Maximising Energy Efficiency in the L. A. Galway City 14 – 15 December 2 €801.35

Iomlán €93,888.09
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Coiste um Beartas Straitéiseach Tithíochta &
Sóisialta 

Cathaoir: Tom Mulhall M.C.C.

Baill Ranna

Willie Aird, M.C.C. Pat Flanagan
Alan Hand, M.C.C. Mick Dowling
James Daly, M.C.C. Brendan O’Brien
Mary Sweeney M.C.C. Michael Kelly
Catherine Fitzgerald M.C.C.
Bobby Delaney, 
Mountmellick T.C.

SEIRBHÍSÍ TITHÍOCHTA

Stiúrthóir Seirbhísí: Gerry Murphy

Oifigeach Sinsearach 
Feidhmiúcháin: Michael Rainey

Innealtóir Sinsearach 
Feidhmiúcháin: P.J. Dempsey

Oibrí Sinsearach Sóisialta: Fionnuala Daly

Sé príomhaidhm Chomhairle Chontae Laoise ná
infhaighteacht lóistín a dhéanamh chomh mór agus
is féidir chun na ranganna difriúla riachtanais a
shásamh agus chun an réimse iomlán roghanna
tithíochta a chur chun cinn.

Buaic-Phointí le linn 2012

• Síniú na gconraí agus tús á chur le tógáil 
Scéim Ghrúpa Thithíochta Bhaile Mhuiris i 
gCúl a’ tSúdaire

• Críoch á chur le socruithe léas faid-théar
mach le coirp thithíochta ceadaithe go raibh 
15 aonaid sóisialta mar thoradh air faoin 
Tionscnamh Léas Sóisialta

• 224 Deontas eiseachadadh do dhaoine la 
máchail agus do sheandaoine ina gcónaí sa 
Chontae curtha i gcríoch.

• Léasú foirmiúil Treo Nua, Ionad Áise Phort 
Laoise, do Bhord Bainistíochta, Treo Nua 
Teo., atá déanta suas de ionadaithe ó 
Comhairle Cho. Laoise, FSS, Ionad 
Acmhainne Teaghlaigh, Páirtíocht Laoise, 
Scoil Náisiúnta Bhríde agus an pobal áitiúil.

Tuairisc ar an bpolasaí SPC

Tháinig CAS de chuid Tithíochta agus Sóisialta le
chéile in Bealtaine, Meán Fómhair agus Nollaig
2012.  D’aontaíodh ar an bpolasaí seo a leanas:

• Fo-dhlíthe Smacht ar Chapaill

Scéim do Lóistín ar Cíos 

Tá i gceist go soláthróidh an scéim foinse breise
lóistín d’ard chaighdeán ar chíos le haghaidh daoine
intofa agus freagra Comhairle Chontae Laoise a
fheabhsú i dtaobh riachtanas tithíochta fhad téarma
a shásamh. Tá breis eolais maidir leis an scéim le
fáil ar www.laois.ie.  I 2012 seachadadh 57 cinn de
shealúchais in a iomlán faoin Scéim Lóistín ar Cíos.

Socraithe Sóisialta Léasaithe

Le cead na Roinne dhein Comhairle Contae Laoise
Socruithe le Forais Tithíochta Formheasta i dtaobh
léas fad-théarmach ar aonaid ag áiteanna éagsúla i
gContae Laoise. Tá 59 sealúchas eiseachada
cheana féin chuige seo faoin socrú seo.  

Tógáil & Fáil Tithe

Sa bhliain 2012, d’úsáideadh an leith-dháileadh i
leith an Chláir Infheistíochta sa Tithíocht Sóisialta
chun deich gcinn de aonaid a bhí ath-ghafa, chun a
athrú chuig stoc na tithíochta sóisialta agus chun sé
cinn d’aonaid Cuid a 6 a cheannach. Mar aitheantas
do chlár éifeachtach na Comhairle i leith chaipiteal
chaiteachais, méadaíodh an leith-dháileadh SHIP
de €170,000 san cheathrú deiridh de 2012 chuig
€1567,167 agus tógadh é sin go léir anuas faoi
dheireadh na bliana.

Ionad Acmhainne Phort Laoise

Le linn 2012 tá an Treo Nua, Ionad Acmhainne Port
Laoise, tar éis é féin a chur san áireamh mar bhreis
tábhachtach do bhonneagar sóisialta, eacnamaíoch
agus pobal Phort Laoise. Ta an áis ag soláthar
seirbhísí riachtanacha do phobal Phort Laoise ar
maidin agus um thráthnóna, seacht lá sa tseachtain.
Soláthraíonn an creiche, seomraí iar-scoile, seomraí
tionóil, seomra pobail agus seomraí traenála raon
leathan seirbhísí pobail, cúrsaí oideachais, ran-
ganna gníomhaíochta fisiceacha, agus seirbhísí
tacaíochta clainne agus éascaíonn siad cruinnithe
grúpaí pobail áitiúla. Tá bainistíocht na h-áite ó lá go
lá faoi chúram Bhord Bainistíochta, Treo Nua Teo.,
go bhfuil ionadaithe ó Chomhairle Chontae Laoise,
FSS, Ionad Acmhainne Teaghlaigh, Páirtíocht 
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Laoise, Scoil Náisiúnta Bhríde agus an pobal air.
Thug an pobal áitiúil an-tacaíocht don dtionscnamh
seo ón dtús agus is léir an bród ata acu as an áis
toisc an bhaint atá acu leis an mBord Bainistíochta
agus óna gcuid iarrachtaí chun an áis a chothú agus
a chur chun cinn.

Cothabháil Stoc Údaráis Áitiúil

Sa bhliain 2012, lean An Rannóg Tithíochta ag fe-
abhsú na ngnáthamh gnó a bhaineann le cothabháil
agus le ligin ar chíos stoc na Comhairle trí bheartú
éifeachtach tosaíochta agus úsáid a bhaint as na h-
acmhainní airgeadais agus daonna ar fáil. Be an
toradh a bhí ar seo seirbhísí custaiméara a bheith
feabhsaithe go suaithinseach, am freagartha agus
bainistíocht níos so-fheicthe ar an seirbhís.
Cheadaigh cistíocht RCORA i leith uasghrádaithe
fuinnimh agus deontas aon uaire athchóirithe don
Rannóg Tithíochta athruithe struchtúracha suaithin-
seacha do roinnt mhaith da chuid áitreabh.  

Cuid V – Straitéis Tithíochta

I 2012 lean An Roinn Tithíochta ag déanamh
monatóireachta ar fhorbairt agus ag plé le forbróirí
sa chontae chun teacht ar réiteach faoi chloí le Cuid
a V den Acht Pleanála agus Forbartha 2000 (leas-
aithe) 

An Rannóg Tithíochta Deonaí

Ag an 31/12/12 bhí 271 aonad soláthraithe faoin
Scéim Iasacht Caipitil &Fóirdheontais agus 246
gcinn de aonaid Fhóirdheontais.

Tithíocht In-acmhainn

Tá tithíocht in-acmhainn ar díol ag an gComhairle i
Sráidbhaile na Banríona Mary, Port Laoise. Tá son-
raí breise ar fáil ar www.laois.ie

Scéim na Suíomh Príobháideach

Bhí líon suíomh príobháideacha curtha ar fáil i
Bhaile an Chaisleáin, Bhaile Ruadháin agus Cluain
na Slí. 

Gníomhaíocht faoi Scéimeanna Éagsúla

Síntí le Tithíocht Údarás Áitiúil:

Faighte 1
Críochnaithe 1

Deontas d’ Athrú Tithíochta le haghaidh Daoine le
Míchumas Orthu:

Iarratais faighte 58
Méid Iomlán na n-Deontas Díolta 50
(Iomlán €) 415,823

Scéim Deontais Tithíochta :Cabhair Shoghluaiste

Iarratais faighte 82
Méid Iomlán na n-Deontas Díolta 70
(Iomlán €) 250,150

Scéim Cúnamh Teaghlaigh le haghaidh Daoine Níos
Sine:

Iarratais faighte 93
Méid Iomlán na n-Deontas Díolta 104
(Iomlán €) 418,500

Scéim Ceannaithe do Thionóntaí:

Iarratais Faighte 96
Tithe Díolta 34
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Iasachtaí Tithíocht:

Méid Iasachta 29
(Iomlán €) 2,010,820

Lóistín don Lucht Siúil

Ghlac an Chomhairle leis an gClár reatha i mí
Eanáir 2009 agus ritheann sé ó 2009 go 2013.
Réitíodh an Clár Cóiríochta don tréimhse 2009 –
2013 de réir na bhforálacha a leagtar amach in Acht
na dTithe (Cóiríocht don Lucht Siúil) 1998.

Freastalaíonn sé ar riachtanas 37 teaghlach agus
18 dteaghlach a mheastar a mbeidh riachtanas acu.

Cheadaigh an Roinn Chomhshaoil, Pobail agus Ri-
altais Áitiúil tógáil sé cinn de thithe don Lucht Siúil
ag Bóthar na Canálach, Cúl a’ tSúdaire i 2012.

Tá an tógáil tosaithe agus táthar ag súil go mbeidh
na tithe críochnaithe faoi Shamhain 2013.

Bainistíocht Eastáit

Bhí forbairt leanúnach ar siúl ar pholasaí na
Comhairle sa bhliain 2011 ar rannpháirtíocht na gcó-
naitheoirí i m-Bainistíocht Eastáit agus déileáladh le
gnéithe mar:

• Bainistíocht Eastáit
• Cothabháil Ghinearálta
• Iompar frith-shóisialta

Comórtas don Eastát is fearr 2012

Catagóir A: Eastát Tithíochta Chomhairle 
Chontae Laoise oscailte sa bhreis ar
10 mbliain

An Chéad Duais: Kiln Lane, Mountrath

(Bronnadh teastas agus seic do €150.00)

Catagóir B: Eastát Tithíochta Chomhairle 
Chontae Laoise oscailte idir 3-10 
mbliana

An Chéad Duais: Colliers Court, Portlaoise

(Bronnadh teastas agus seic do €150.00)

Duais Speisialta: Eastát a chuir an feabhas is
mó ar an áit

Mountain View Square, Portlaoise

(Bronnadh teastas agus seic do €150.00)

Táscairí Náisiúnta Seirbhíse 

H: Tithíocht

H.1  Folúntais Thithíochta

Líon iomlán áiteanna cónaithe i
stoc an údaráis áitiúil: 2019

Líon iomlán áiteanna cónaithe 
seachas iad siúd atá faoi réir 
tionscadal móra athchóirithe: 2017

% iomlán áiteanna cónaithe atá 
folamh (seachas iad siúd atá faoi 
réir athchóirithe mór): 1.44%

% d’áiteanna cónaithe folmha nach 
bhfuil ar fáil le ligean: 89.70%

% d’áiteanna cónaithe folmha atá 
ar fáil le ligean: 10.3%

H. 2 Méid ama a thóg sé, ar an meán, na 
lóistíní ar fáil le haghaidh ath-chíosa a 
chur amach ar chíos arís:

(a) Am tógtha ó fhógraíocht an dáta scoir go dtí 
an dáta go bhfuil gach deisiú riachtanach: 
9 seachtainí

(b) Am tógtha ó oibreacha a bheith críochnaithe 
suas chuig dáta an chéid dochar cíosa: 
2 seachtainí

H. 3 Líon na ndeisithe déanta mar chéatadán 
de líon na n-achainí bailí ar 
dheisiúcháin faighte 96.81%

Líon na ndeisithe déanta 2,908

Líon na n-achainí bailí ar dheisiúcháin 
faighte 2,731

H. 4 Lucht Táistil Áitiúil:

Líon iomlán na dteaghlach taistil a 
fuair cóiríocht mar chéadatán na
spriocanna i gClár Cóiríocht um an
Lucht Táistil Áitiúil 0
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Líon Teaghlach Lucht Siúil gur tugadh 
lóistín dóibh 0

Sprioc uimhir Theaghlach an Lucht 
Siúil le dídean a bheith tugtha dóibh, 
mar atá leagtha amach i gclár bheith
istigh áitiúil dóibh san 12

H.5. Cur-i-bhfeidhm na gcaighdeán ins an 
earnáil phríobháideach ar chíos:

Méid iomlán na dtionóntaí cláraithe: 2,965

Méid na n-aonad cónaithe gur 
déanadh cigireacht orthu: 173

Méid na cigireacht déanta: 246

Méid na lóistíní gur déanadh 
cigireacht orthu mar % des na 
tionóntachtaí cláraithe: 5.83%

H. 6 Deontais chun tithíocht a athrú le 
haghaidh riachtanais na ndaoine le 
míchumas orthu:

(a) Méid ama tógtha, ar an meán, 
(i seachtainí) chun a chur in iúl do 
iarrthóirí faoi bhreith faoi Scéim 
deontais Cúnaimh 
So-ghluaiseachta ón uair a 
fhaightear iarratas bailí: 2.09 seachtain

(b) Méid ama tógtha (i seachtainí) 
chun a chur in iúl do iarrthóirí 
faoi bhreith faoin Deontas 
Oiriúnaithe Tithíochta do 
Dhaoine le Míchumas Orthu 
nuair a bhfaightear iarratas
bailí: 4.5 seachtain

H. 7 Traenáil Tionóntaithe:

Fán gcéad iomlán na dtionóntaí 
áitiúla nua a chríochnaigh traenáil 
réamh-tionóntactha: 55.42%

Líon iomlán de thionónta nua de 
chuid an údaráis áitiúil 83

Líon iomlán na dtionónta nua de 
chuid an údaráis áitiúil gur tairgeadh 
cúrsaí foghlama dóibh chun dul i 
dtaithí roimh glacadh na 
tionóntachta 46

13
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ACMHAINNÍ DAONNA

Staitisticí Earcaíochta

Bhí 435 duine fostaithe ag Comhairle Chontae
Laoise ar an 31ú Nollaig, 2012.

Le linn 2012, bhí 5 comórtas ar siúl ag Comhairle
Chontae Laoise agus tógadh na staitisticí seo a
leanas astu:

Méid Iomlán na n-iarratas a fuarthas: 39

Fir Mná
Iarrthóirí 31 8
Iarrthóirí Gur Éirigh Leo 11 6

Ceapacháin Seasta/Arduithe Céime 2012

Fir Mná
Ceapacháin 4 0
Ardú Céime 3 1

Níl comórtais a bhíonn ar siúl ag Seirbhís na gCea-
pachán Poiblí san áireamh san ngné thuas.

Bhain na comórtais seo le folúntais ins an tSeirbhís
Dóiteáin, ach go háirithe, go bhfuil, de bharr nádúr
na hoibre, díolúine acu ó théarmaí an mhoratóra
reatha i gcás earcaíochta, atá ar bun ó Lúnasa,
2009.

Tionscnaimh Cothromaíochta an t-Saoil Oibre

Lean Comhairle Chontae Laoise cothromaíocht an t-
saoil oibre a chur i bhfeidhm le haghaidh na foirne le
linn 2012.  Ag deireadh na bliana, bhí 12 bhfostaí ag
baint úsáid as an Scéim Sos Ghairme, bhí 29 fostaí
ag baint úsáid as an scéim roinnte poist/oibre, bhí
39 fostaí ag baint úsáid as an Scéim Sos Tui-
smitheoirí agus bhí 15 fostaí ag baint úsáid as an
Scéim Bhliana Oibre Níos Giorra.

Comharthaí Náisiúnta Comhlíonta

Chuaigh an Chomhairle thar an teorainn 3% den
Comhartha Náisiúnta Comhlíonta le haghaidh
caiteachais ar thraenáil agus ar fhorbairt mar fhán
gcéad de chostais pa rolla iomlán 2012. Bé 4.12%
an toradh. 

Caiteachas ar thraenáil agus ar fhorbairt mar fhán
gcéad de chostais pá rolla iomlán.

2011 2012
4.56% 4.12%

Indáil leis na laethanta oibre a cailleadhmar gheall
ar shaoire dheimhnithe agus eamhdheimhnithe

sead iad na staitisticí.

2011 2012
Le Teastas 4.07% 3.94%
Gan Teastas 0.62% 0.53%

Comhartha na Seirbhíse Áitiúla

Méid Laethanta Traenála soláthraithe don 
bhfoireann – 466

Caidrimh Thionsclaíoch

In ainneoin bhliain dian go náisiúnta bhí dea-
chaidreamh tionsclaíodh ar siúl ag Comhairle Con-
tae Laoise le linn 2012 gan aon easaontas ró-mhór
ag tarlú. Lean an Chomhairle, de réir
Chomhréiteach na Seirbhíse Poiblí 2010 – 2014,
agus i gcomhairle leis na Ceard Cumainn iomchuí
na bearta a chur i bhfeidhm atá deartha chun
éifeacht a fheabhsú agus sábháil costas a léiriú.  I
Mí Bealtaine 2012, d’imlínigh an dara Tuairisc ar
Chéim ar aghaidh do Chomhairle Chontae Laoise
sábháil bhreise de €1.8 milliúin.

Traenáil & Forbairt Fostaithe

Tá Comhairle Chontae Laoise dírithe ar ár bhfos-
taithe go léir a thraenáil agus a fhorbairt i
gcomhthéacs spriocanna agus aidhmeanna na
Comhairle a chur i gcríoch agus scileanna na bhfos-
taithe a fhorbairt. Tá Comhairle Chontae Laoise ag
déanamh a díchill feabhas leanúnach a bheith i
seachadadh na seirbhíse trí fhorbairt phearsanta a
chuid fostaithe.

Tá an clár traenála bliantúil bunaithe go h-áirithe ar
riachtanais traenála an duine aonaraigh a aithnítear
trí Phleananna Forbartha Pearsanta na foirne mar
chuid den bpróiseas CBFG. Tá gnéithe san Clár,
chomh maith, mar Riachtanais Sláinte & Sábháil-
teachta, Clár Filleadh ar an Fhoghlaim, Clár Fogh-
lamtha Oscailte an Tríú Leibhéil agus Seimineár
/Saotharlanna éagsúla de réir mar a dtagann siad.

Bhí clár traenála an-chuimsitheach seachadta le linn
2012. Bhí caiteachas de €319,788 ar an dtraenáil.
Tá sampla den sort clár traenála curtha ar fáil mar a
leanas:-

- Plean Sábháilte um uisce óil 
- Sábháilteacht ag obair
- Cúrsa Sábháilteachta ar Bhainistíocht
- Pas Sábháilteachta
- Traenáil ar mheastóireacht ATV 
- Reachtaíocht ar an Comhshaol
- Comhdháil Chleachtóirí Tithíochta 
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- Comhdháil Uisce Éireann
- Cúrsa Athnuachana Chéad Chabhrach
- Spáis Iata
- Cúrsa Fuíoll Uisce FETAC
- Traenáil Ionadaíochta Sábháilteachta

Clár Foghlamtha Oscailte

Déanann Comhairle Chontae Laoise a dícheall fos-
taithe a éascú go dteastaíonn uatha Cúrsaí Fogh-
lamtha Oscailte Tríú Leibhéal a dhéanamh, a
bhaineann leis, agus a chabhraíonn le forbairt ghnó
na Comhairle, agus le gnó agus le freagracht an
oibrí, chomh maith.  Seo a leanas samplaí de na
cláir Foghlaim Oscailte a éascaítear:-

•  IPA – Teastas, Dioplóma & Céim i Staidéir Rialtais
Áitiúil 

•  IPA   - Baitsiléireacht i gCúrsaí Gnó
•  UCD - Máistreacht san Eolaíocht Ríomhaireachta

- An Sruth Ríomhaireachta Scamall

Ard Caighdeán Feabhais Trí Dhaoine

Tá an creidiúnú Ard Caighdeán Feabhais Trí
Dhaoine mar chaighdeán náisiúnta na hÉireann le
haghaidh fhorbairt Acmhainn Daonna. Tá an duais
bainte amach ag eagraíochtaí go bhfuil na córais
Acmhainn Daonna is fearr cleachtais ar bun acu, go
háirithe ins an aicme traenála agus forbartha foirne,
cumarsáid, agus rann-pháirtíocht na bhfostaithe i
bpróiseas na mbreitheanna san eagraíocht. 

Bhuaigh Comhairle Contae Laoise an duais seo i
2005 agus tá sé le bheith athbhreithnithe i 2013.
Éacht thar na bearta ar son na bhfostaithe an duais
suaithinseach seo d’fháil. Is bailíochtú eachtrach é
rite ag FÁS agus déanann sé imlíniú ar thiomantas
agus ar iarracht na bhfostaithe go léir i dtaobh a
gcuid fhoghlama féin agus a bhforbairt phearsanta i
dteannta lena rannpháirtíocht, mar dhaoine
aonaracha agus mar chuid de fhoireann, san fhe-
abhsú leanúnach in oibríocht seirbhísí agus
aidhmeanna na n-eagraíochta.

Polasaithe Foirne

D’fhorbair Comhairle Chontae Laoise réimse pola-
saithe foirne i gcomhréir leis an gcleachtas is fearr i
m-Bainistíocht Acmhainn Daonna. Tugadh isteach/
déanadh athbhreithniú orthu seo a leanas le linn
2012:

• Scéim Bhlianta Oibre níos Giorra 2012
• Polasaí Traenála agus Clár 2012
• An Polasaí  Bainistíochta Láithreachta 

(Athbhreithnithe) 2012
• Polasaí Saoire Bhliantúil (Athbhreithnithe) 

2012

Comhionannas

Is fostóir comhionannais atá i gComhairle Contae
Laoise agus tá sí tiomanta do réimse leathan
bearta, cleachtas agus modhanna oibre a thabhairt
isteach a dhíríonn ar ranníocaíocht agus fei-
dhmíocht aonair a aithint, a fhorbraíonn cumas gach
duine agus a thugann deis chothrom do gach duine
a t(h)alann a úsáid agus a c(h)umas a fhíorú.

Ag Tacú le h-Éagsúlacht

Tugann Comhairle Chontae Laoise tacaíocht do
fhostaíocht daoine le míchumas orthu agus
baineann sí amach a sprioc mar atá leagtha amach
ag an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais
Áitiúil. D’éascaigh Comhairle Chontae Laoise, i
dteannta le Gníomhaireacht Fostaíochta Lár na Tíre
roinnt áiteanna taithí oibre do dhaoine le míchumas
orthu le linn 2012.

Tionscadal Acmhainní Daonna, 
Párolla agus Aoisliúntais

Tá an Tionscadal Acmhainní Daonna, Párolla agus
Aoisliúntais i gComhairle Contae Laoise mar chuid
de thionscadal náisiúnta atá á fhorfheidhmiú ag 27
n-údarás áitiúil agus a gComhairlí Baile. Thosaigh
an tionscnamh i 2008 agus beidh sé críochnaithe i
2013.  Tá cur i bhfeidhm uile an tionscnaimh
críochnaithe cé is moite den CBFF agus na módúil
Sláinte agus Sábháilteachta. Tá na módúil seo faoi
athchóiriú suaithinseach deartha agus beidh sé ar
fail le h-aghaidh a rolladh amach i lár na bliana
2013.

TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE & CUMARASÁIDE

I 2012, in ainneoin laincisí géara ar chúrsaí airgid,
bhí an roinn TEC fós mar cheann-ródaí ar chur chun
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cinn na teicneolaíochta agus na cumarsáide laistigh
de cheantar an údaráis. Mar a bhí i mblianta eile
roimhe seo bhí an bhéim ar sheirbhís fheabhsaithe
a sholáthar, mar aon le laghdú costais, dá
mb’fhéidir, agus ag an am gcéanna cumarsáid
laistigh den eagraíocht féin agus leis an bpobal i
gcoitinne a fheabhsú. I dteannta le gnáth obair na
Roinne, críochnaíodh na h-iniaimh i leith costais a
laghdú agus feabhsú leibhéil na seirbhíse.

Sláinte agus Sábháilteacht

De réir mar ata leagtha síos ag éilimh Sláinte agus
Sábháilteachta déantar measúnú cuimsitheach sáb-
háilteachta ag na stáisiúin ATV/ stáisiúin oibre ag
foireann ón Roinn Tacaíocht san T.E. i dteannta leis
an bhfoireann Sláinte agus Sábháilteachta.
Déanadh roinnt de na meastacháin i 2012 déanfar
cinn eile de réir mar is gá.

Traenáil Foirne

Soláthraíodh traenáil ins na táirgí éagsúla Microsoft
Office i láthair na h-oibre, ag Tacaíocht T.E, d’aon
duine ón bhfoireann a theastaigh uaidh scil níos
airde a lorg nó chun taithí níos fearr a fháil ar aon
cheann de na feidhmeanna. Tá an sort traenála seo
ar fáil ar bhonn leanúnach agus táthar ag tnúth go
soláthrófar traenáil bhreise de réir mar is gá.

Athbhreithniú ar Chostas Gutháin agus
Cumarsáide

Mar thoradh ar an athbhreithniú ar úsáid na
dteileafón agus na gcostas a bhí déanta i 2011 go
raibh mar aidhm aige costais a laghdú aon áit gur
féidir íslíodh méid na línte fóin a bhí in úsáid
mórthimpeall na h-eagraíochta. Tosaíodh ar mhodh
iomaíochta tairisceana i 2012 chun cíos líne agus
an costas is ísle glaonna a fháil don Chomhairle. I
dteannta leis an airgead atá sábháilte dá bharr siúd,
tá costais iniúchta go leanúnach chun breis sábhála
a dhéanamh aon áit gur féidir. 

Slándáil na gCóras TEC agus Fearas

Lean an obair ar bhainistíocht agus ar fheabhsú
slándála chóras Faisnéise agus Cumarsáide le linn
2012. Tá Rannóg TEC agus an Rialaitheoir Cosanta
Sonraí an-dáiríre ar fad, ar fad faoi shlándáil sonraí.
Tá a lán acmhainní foirne tugtha do sonraí a
choimeád slán sábháilte, mar aon le beartais ais-
ghabhála iomchuí a úsáid i gcás teip chrua-earra nó
teipeanna eile.

Le linn 2011 déanadh iniúchadh ar chleachtais
slándála ag gníomhaireacht eachtrach agus tugadh
faoi aon cheantar go raibh uasghrádú nó neartú
uaidh a réiteach.  Cuireadh níos mó smachta ar na
pointí rochtana agus ar an gcumraíocht faid is a bhí
na ríomhairí glún agus na gléasanna in-iompar son-
raí criptithe agus tá an tslándáil ins na h-ábhair seo
ag dul i bhfeabhas i gcónaí. I 2012 bhí an Córas
Slándála Eanga uasghrádaithe don ceann is déanaí
ag McAfee.

Bainistíocht na gCóras agus an Fhearais

De bharr cheangail ar chúrsaí airgid ní foláir do
gach fearas TEC a bheith á bhainistiú agus á
chothabháil chomh h-éifeachtach agus is féidir chun
a shaolré a fhadú agus a dheimhniú go ritheann sé
ar bharr a mhaitheasa. Tá tréimhse fhada agus iar-
racht infheistithe in uasghrádú an stoic atá ann de
RP Deisce agus foras eile seachas acmhainní
ganna a chaitheamh ar fhearas nua a cheannach.
Toisc próifíl aoise cuid den bhfearas tá am agus iar-
racht caite anois ar obair chothabhála agus uas-
ghrádaithe.  In ainneoin choinníollacha deacra
airgid, soláthraíodh breis Spás Stórála Eangach , in-
sealbhaíodh Rialaitheoir fearainn, bhí Pointí
Rochtana gan sreang le h-aghaidh a n-úsáide ag
Cruinnithe/Seimineáir  agus araile insuite agus tu-
gadh isteach líon beag  i.Pad in ionad na ríomhairí
glún.

Foireann Bhainistíochta Sealúchais

I lár na bliana 2012 chuir an fhoireann bhainistíochta
foireann bhainistíochta sealúchais in áit.   Sí an
aidhm atá ag an fhoireann léarscáiliú, sonrú agus
bainistiú an talamh uile gur le Comhairle Chontae
Laoise é, agus i gCo. Laoise. Cuireann an fhoireann
na sonraí uile atá ar fail i gcóras ríomhaireachta atá
tógtha suas chun dáta i dtaobh eolas faoi
shealúchas nua agus uasdátaithe ar bhonn leanú-
nach. Tá an PIR ar fail anois faoin gcóras mapála
FIS (Feidhmchlár Inlíon Spásúil) le cláir théamacha
éagsúla. Tugann sé sin an deis do lucht a úsáide an
buntáiste is fearr a fháil ó na sonraí. 

Go dtí seo tá an fhoireann CLM tar éis 1550 taifead
a dhéanamh go buacach san gcóras CLM agus ta
próiseas curtha i bhfeidhm acu go gcaithfeadh aon
rannóg atá ag déileáil le h-idirbheartaíocht 
réad-mhaoin na sonraí faoi a chur in iúl don fhoire-
ann i dteannta le léarscáil na talún.
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Meáin Sóisialta

Twitter

Tá líonrú sóisialta mar uirlis luachmhar i gcur chun
cinn, le teagmháil agus le h-eolas a thabhairt don
bpobal in ár gceantair seirbhíse uile. Tá 1300 lucht
leanúna in ár gcuntas príomha twitter @LaoisCoun-
cil. Úsáidimid an cuntas seo chun uasdátaithe seirb-
híse a fhógairt mar dhúnadh bóthar, easpaí uisce,
uasdátaithe Deontas Ard Oideachais, táillí
airgeadais agus nuacht agus ócáidí ó gach aicme
eile mar (Ealaíon, Spórt, Turasóireacht, agus Leab-
harlanna). Tá @LaoisLibraries uasdátaithe ag gach
aicme Leabharlanna agus tá gach gníomhaíocht ái-
tiúil leabharlanna postaithe.

You Tube

Tá láithreas againn ar You Tube, faoin bpróifíl Laois-
CoCo áit ar uaslódálamar físeáin ar Thurasóireacht,
ar na h-Ealaíona agus ar cheol.

Facebook

Comhairle Contae Laoise-
http://www.facebook.com/LaoisCountyCouncil
Seo é ár leathanach príomha Facebook don ea-
graíocht. Déanaimid uasdátú air le nuacht agus le h-
eolas ó na ranna uile. 

Leabharlanna Laoise -
http://www.facebook.com/LaoisLibraries 
Déanann ár Rannóg Leabharlanna uasdátú ar seo
le nuacht agus le h-eachtraí ó gach ceann de na
leabharlanna áitiúla.

Seirbhís Tine agus Tarrthála Contae Laoise -
http://www.facebook.com/laoisfire
Cuireann an Rannóg Thine lucht a úsáide ar a n-
eolas faoi eachtraí áitiúla, tarrthála agus eachtraí
traenála.

Comhshaoil Laoise -
http://www.facebook.com/LaoisEnvironment
Coimeád Laois glan – úsáideann ár rannóg
comhshaoil a leathanach Facebook chun a chur in
iúl dúinn faoi chomórtais, eachtraí pobail, glanadh
suas agus athchúrsáil.

Turasóireacht Laoise -
http://www.facebook.com/laoistourism
Úsáideann ár n-oifigeach turasóireachta a
leathanach mar uirlis úsáideach margaíochta chun
Co. Laoise a chur chun cinn.

Tá Fóram Oidhreachta Laoise - http://www.face-
book.com/laois.heritage.forum á chothabháil ag an
oifigeach Oidhreachta a thug faoi ndeara go raibh a
leathanach an-bhuacach chun aird a dhíriú ar gach
gné den oidhreacht tógtha, aiceanta agus cultúrtha
Chontae Laoise.  Tá níos mó na 1000 lucht leanúna
ag an Oidhreacht.

Suímh nua i mbliana iad Laois Arts atá ar fáil ag –
http://www.facebook.com/LaoisArts  agus tá Laois
Tidy Towns ag
https://www.facebook.com/pages/Laois-Tidy-
Towns/163631410408752?fref=ts

Suíomh Idirlín

Leanann suíomh idirlín na Comhairle le bheith mar
an pointe teagmhála is buacaí le baill an phobail.
Bhí 3508 cuaird in aghaidh na seachtaine an bhliain
seo caite, 50.61% díobh ab ea daoine ag filleadh
athuair agus 49.4% díobh don gcéad uair. B ’iad na
leathanaigh ba mhó éilimh Pleanáil agus leathanach
“PayforIT” díolacháin ar líne ina bhfuil an Táille
Tithíochta nua curtha ann againn. Tá an fhoirm i
leith teagmhála linn go mór i mbéal a’ phobail go
mb’fhearr leo go mb’fhearr leo tuairisc i dtaobh fad-
hbanna a chur in iúl dúinn ar líne.
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Forbairt Pobail agus Eacnamaíoch, Coiste um
Beartas Straitéiseach Cultúir & Oidhreachta

Stiúrthóir Seirbhisi: Ms Anna Marie Delaney

Cathaoir: John King, M.C.C.

Baill Ranna

Michael Lalor, M.C.C. Brendan O’Brien
John Bonham, M.C.C. Kathleen Gorman
James Deegan, M.C.C. Fintan Phelan
Paul Mitchell, M.C.C.
Padraig Fleming, M.C.C.
Rotimi Adebari, M.C.C.
Alan Hand, T.C.

Bord Fiontair Chontae Laoise

Ballraíocht Bhord Forbartha Chontae Laoise

Rialtas Áitiúil:
John King, M.C.C., Cathaoirleach Bhord Forbartha
Chontae Laoise
Peter Carey, Bhainisteoir an Chontae
Tom Mulhall, M.C.C., 
Paul Mitchell, M.C.C., 
Kathleen O’Brien, M.C.C., 
Catherine Fitzgerald, M.C.C.,  
John Joe Fennelly, M.C.C.

Forbairt Áitiúil:
Maria Callinan, Bord Fiontraíochta Laoise
Tony Mahon, Bord Fiontraíochta Laoise,
Anne Goodwin, Comhlacht Páirtíochta Laoise
Paddy Buggy, Comhlacht Páirtíochta Laoise

Gníomhaireachtaí Stáit:
Mary Delaney, FSS Lár na Tíre
Anne O’ Keeffe, CGO Laoise
Kevin Macken, FÁS 
Larry O’Loughlin, Teagasc
Dr Michael Brougham, Fiontar Éireann
Chief Supt. John Scanlon, Garda Siochana
Michael Brady, Failte Ireland
David Hackett, Department of Social Protection

Páirtithe Sóisialta:
Breda Stackpool, Earnáil Ghnó
Brendan O’Brien, Earnáil na gCeardchumann
Maria Groarke, Fóram Pobail Laoise
Kathleen Gorman, Fóram Pobail Laoise
Derek Banim, Piléir Comhshaoil
Michael Bergin, An Earnáil Feirmeoireachta &
Talmhaíochta

Le linn 2012 lean Bord Forbartha Chontae Laoise
lena chuid oibre agus bhí 4 cinn de chruinnithe acu
chun dul chun cinn a dhéanamh ar thrí aidhmeanna
ar an Athbhreithniú Straitéise, i dteannta le
formhuiniú a dhéanamh ar phleananna na
gníomhaireachta forbartha áitiúla le h-aghaidh a n-
aighnithe don Rialtas Lárnach.  Siad na h-
aidhmeanna in Athbhreithniú Straitéise CDB Laoise
ná:

•  Deiseanna Fostaíochta a Bhreisiú do Chách.
•  Laois a chur chun cinn mar Chontae 

Neamhdhíobhálach do Leanaí.
•  Coinneoidh agus forbróidh Laois inmharthanacht

a bhailte agus a shráidbhailte.  

Bhuail na trí Tasc Ghrúpaí a bhunaigh an Bord chun
gníomhaíochtaí sonracha a bhaint amach ins an
Athbhreithniú Straitéise le céile go rialta i 2012 agus
táid ag obair ar na gníomhaíochtaí seo. 

An Grúpa Oibre um Beartais Chuimsiú Sóisialta

Lean an Grúpa Oibre um Bhearta Iniamh Sóisialta
ag teacht le chéile chun gnéithe a phlé agus
comhoibriú fúthu ar ghnéithe a bhaineann le h-eisi-
amh sóisialta sa chontae.

Gréasán Áitiúil Drugaí Laoise

Lean Líonra Drugaí Áitiúla Laoise ag bualadh le
chéile le linn 2012. Cabhraíonn obair an líonra eolas
a scaipeadh ar an dtábhacht a bhaineann le taca a
thabhairt dóibh san atá ag fanacht ar leigheas agus
ar aisghabháil ó úsáid drugaí laistigh den gcontae.
Le linn 2012 d’eisigh An Líonra lámhleabhar
meabhraíochta do thuismitheoirí i leith mhí-úsáid
drugaí agus alcóil agus daoine óga, a foilsíodh an
bhliain roimhe sin trí seisiúin eolais a bheith acu do
thuismitheoirí in áiteanna difriúla trasna an chontae i
gcomhar le Páirtíocht Sport Laoise agus le
Oifigeach CLG ASAP.

Grúpa Idir-ghníomhaireacht Lucht Siúil Laoise

Sé atá sa Ghrúpa seo roinnt gníomhaireachta agus
eagraíochta go bhfuil i gceist ina gcuid oibre saol an
phobail taistil a fheabhsú sa chontae. I 2012 bé bhí
ar siúl ag an Grúpa seo:

• Clár Oideachais a fhorbairt dírithe ar 
scileanna liteartha agus muinín a neartú 
chun páirt a ghlacadh san chóras 
oideachais.

• Clár Cúram Sláinte Bunaidh an Lucht Siúil – 



AN POBAL, CUR CHUN CINN AN CHONTAE, 
NA hEALAÍONA, SPÓIRT & LEABHARLANNA

19

Fostaíodh triúr oibrí Cúram Sláine Lucht Siúil
a dhein teagmháil le os cionn 60 clann Lucht
Siúil i 2012 i leith ghnéithe, mar shampla, 
sláinte déad, sláinte mheabhrach agus sáb
háilteacht tine.

• Cur chun cinn leanúnach chultúr an Lucht 
Siúil ina raibh óstaíocht ar siopaí oibre gri
anghrafadóireachta agus taispeántas le linn 
Seachtain Bhróid an Lucht Siúil, Meitheamh 
2012.

Scéim Rabhchán Deataigh Pobail 2012

Sa bhliain 2012 ghlac Bord Forbartha An Chontae
páirt sa scéim chun 200 rabhchán tine a cheannach
(dhá cheann in aghaidh an tí) agus fuaireadar an
costas ar ais ón Roinn Comhshaoil, Pobail & Rial-
tais Áitiúil. Trí ionadaithe pobail agus trí bhaill tofa,
bhain caoga clann Lucht Siúil, i dteannta le sean
daoine i Cluain na Slí, i mBaile Ruáin, i mBaile na
Cille, in Achadh Bhó, Port Laoise, i Sráid Bhaile
buntáiste as scéim na bliana seo.

Ina theannta san, i 2012, chuir An Roinn scéim
pobail ar siúil rabhcháin tine a chur ar fáil do na bod-
hair agus dóibh siúd ar ábhar allaíre. D’éascaigh
Bord Forbartha Chontae Laoise ceannach deich
gcinn de na rabhcháin tine sin do dheich dteaghlach
i gContae Laoise.

Lean An Rannóg Pobal agus Fiontraíochta i 2012 ag
éascú agus ag tacú le:

• Grúpa Tacaíochta Mhionlaigh Eithnigh
• Grúpa Comhoibritheach Sláinte Mheabhrach

Laoise
• Eanga Tuismitheoirí Aonair
• Iad san anonn i mblianta
• Iad san ar an imeall agus gur Annamh a 

Chloistear

Comhairle na nÓg Laoise 2012

Bhí bliain an-
deimhneach ag
Comhairle na n-
Óg Laoise le linn
2012, le h-
earcaíocht líon maith daoine óga ar an Chomhairle.

Cad é an rud é mar sin atá déanta ag Comhairle
Laoise i 2012 chun seasamh ar son daoine óga i
Laois agus chun cabhrú leo a nguth le bheith
cloiste?

Déanann Comhairle na n-Óg Laoise iarracht ion-
adaíocht a dhéanamh ar óige Laoise agus is mian
leo, i ndáiríre, go gcloistear a ngutha ag lucht
déanta cinneadh i measc na ndaoine fásta in ár
gcontae i dtreo is gur féidir leis an nglún amach
anseo cabhrú chun ár gcontae a bheith ina áit níos
fearr chun cónaí ann, chun oibriú ann agus chun
teacht ar chuaird chuige. 

Tá sé mar aidhm ag Comhairle Laoise dul i
gcomhairle le lucht déanta na gcinneadh a théann i
bhfeidhm ar lucht na h-óige i n-ár gcontae, mar
deimhin a dhéanamh de chosaint d’ár n-ógánaigh,
nó ar eolas dóibh ar shláinte mheabhrach dheimh-
neach, nó faoi áiteanna sábháilte chun ‘crochadh
timpeall’. Ta an méid sin slite inar féidir le daoine
óga agus daoine fásta oibriú le chéile, chun a
dheimhniú go dtugtar cosaint do dhaoine óga agus
curtha ar a n-eolas, trí dul i gcomhairle leo. Ta dual-
gas ar an gComhairle, chomh maith,  aiseolas a
sholáthar don aos óg trasna an chontae ar na
gnéithe seo agus ar chomhairliúcháin agus tá ion-
adaíocht náisiúnta acu ar Fheidhmeannach
Chomhairle na nÓg Náisiúnta i 2012 ag an Uas.
Ger Quinn.

Tá Comhairle Laoise tar éis a bheith an-bhroidiúil i
2012, ag athchruthú a cuid bhallraíochta, a Choiste
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Feidhmiúcháin, agus éascaithe ag sainiúlacht lucht
fásta, críochnaíodh tionscnamh a thapaíodh le linn
na bliana, mar:

• Chruthaigh an Chomhairle Coiste Fei
dhmiúcháin nua agus thoghadar a Cathaoir
leach nua Ms Lysagh Redmond, Scoil 
Chríost Rí, Port Laoise.

• B’iontach mar a d’éirigh leis an gComhdháil 
Sláinte Mheabhrach, “IMIND”, a bhí ar siúl 
mar chuid de Sheachtain Sláinte Mhe
abhraíochta ‘TEAGMHAÍONN Laois’ i Mean 
Fómhair 2012 go raibh an-aird tugtha dó ag 
leibhéal áitiúil agus náisiúnta.

• D’fhoilsíodar leabhrán ar “Scileanna ar
Fágáil Bhaile” le h-aghaidh a dháilte do mhic
léinn uile na séú bliana agus chuireadar tús 
le cainteanna le h-eagraíochtaí óige áitiúla i 
leith an tógáil suas chun dáta agus an 
dáileadh ins na blianta romhainn amach.

• Sheoladar feachtas íomhá deimhneach coirp
“Bíse féin tú féin i bhfírinne” i measc pobal 
óige i Laois.

• Bhí a gCruinniú Cinn-Bhliana i bPobal Scoil 

Mhóin Rátha ar an 25ú lá de Dheireadh 
Fómhair 2012 ar ar fhreastal os cionn 100 
duine óg. I measc na ngnéithe a pléadh bhí:

- Cad tá amuigh annsan don óige i 
Laois

- Déagóirí i dtrioblóid

Tar éis chomhairliúcháin leo san go léir a bhí i
láthair, thángthas ar chinneadh ag bail na
Comhairle i dtaobh ghnéithe éagsúla go n-oibreoidís
orthu don gcéad bhliain / don dá bhliain seo
chugainn.

• Thaispeánadar a gcuid oibre do Bhord For
bartha Chontae Laoise agus bhuaileadar le 
Bainisteoir Chontae Laoise, An t-Uasal Peter
Carey le linn 2012.

Gnéithe eile go raibh Comhairle na n-Óg  Laoise
páirteach ann ab ea:

• Forbairt Café Óige Phort Laoise, tionscnamh
comhoibritheach maoinithe ag 
gníomhaireacht POBAL, a d’oscail do bpobal
i Mí na Samhna 2012.

• Léiriúchán a dhéanamh don Roinn Leanaí 
agus Gnóthaí Óige ar conas a dhéanann 
siad teagmháil leo san atá fásta a thagann ar
chinneadh, leis an teagmháil atá acu le Bord 
Forbartha an Chontae.

• Ionadaíocht a dhéanamh don óige ar 
Choiste Óige CGO Laoise.

• Láithreacht ag Comhdhála, mar bheith ag Lá
Líonra Chomhairle agus ag Sár-thaispeántas
Náisiúnta na Comhairle i Mí na Samhna 
2012, gur dhein an t-Aire Leanaí agus 
Gnóthaí Óige óstaíocht air.
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Coiste Comh-Phóilíneachta an Chontae

Soláthraíonn Coiste Chomh-Phóilíneachta an Chon-
tae an deis do Údaráis Áitiúla, do na Gardaí
Síochána, do Bhaill an Oireachtais, do cheannairí
an phobail agus do bhaill an phobail trí mhodúl
páirtíochta chun dul i bhfeidhm go suntasach ar
chaighdeán na beatha laethúla ag gach ball den
bpobal i gceantair uile an Údaráis Áitiúil.
Soláthraíonn sé fóram, inar féidir leis an Údarás Ái-
tiúil, Oifigigh Shinsearaigh na nGardaí atá freagrach
as cúrsaí póilíneachta an chontae, le páirtíocht ball
an Oireachtais agus suimeanna an phobail, dul i
gcomhairle le chéile, nithe a phlé agus moltaí a
dhéanamh a théann i bhfeidhm ar chúrsaí
póilíneachta i gContae Laoise.

Bhí an Cruinniú Pobail Bliantúil de Choiste Chomh-
Phóilíneachta Chontae Laoise ar an 8ú Dheireadh
Fómhair, 2012. Bhí slua maith ón bpobal i láthair a
chuir ceisteanna ar an gCoiste agus tugadh freagraí
ag na Gardaí agus ag Comhairle Chontae Laoise.
Bé téama na bliana seo don gcruinniú poiblí; “Ag
cabhrú leis An Garda Síochána agus leis An Údarás
Áitiúil chun tacú le pobail Áitiúla”.

I 2012, d’fháiltigh Comhchoiste Póilíneachta an
Chontae roimh Ard-Ceannfort na Roinne Laois/Uíbh
Fháilí John Scanlan, agus ghabhadar buíochas le h-
Ard-Cheannfort Frank Moore, a d’éirigh as le linn na
bliana de bharr a dhíograis, agus don seirbhís a
thug sé do Chontae Laoise.

Fóram Pobail Laoise

www.laoiscommunityforum.ie

Baill an Fhóraim

Tá Fóram Pobail Laoise déanta 
suas de Choiste Fóraim 
Feidhmeach tofa a dhéanann 
ionadaíocht ar an bpobal/ar an 
rannóg dheonach i ngach ceann de
naCeantair Thoghchán.

Port Laoise:
Sylvia Rouget, Andy Sutton, Maria Groarke
Ioma:
Margaret Guijit-Lawlor, Michael Cobbe, Tom Dono-
hue
Log an Churraigh :
Roghan Headen, Kathleen Gorman, Pat Whelan
Mhóinteach Mílic:
Sheelagh Coyle, Matt Barrett, Paddy Buggy
(Cathaoir)

Bhuiríos Mór Osraí:   
Mary White, Jenny McDonnell,  Michael Lynch,
Michael G. Phelan, Noreen Byrne and Mick Dowling

B’ iad Tosaíochta Fóraim Pobail Laoise i 2012 ná:

• Leanúint ar aghaidh ag déanamh 
ionadaíochta ar an bpobal /rannán deonach
ag leibhéal an Bhoird Fhorbartha agus ag
leibhéal gníomhaireachta deonaí áitiúla

• Leanúint le h-iniamh sóisialta a chur chun
cinn i ngach rannán den bpobal

• Iarrachtaí na ngrúpaí pobal agus deonacha
san sa chontae a admháil agus a chur chun
cinn

• Cumarsáid idir an Fóram agus grúpaí 
pobail/deonacha ag leibhéal ceantair áitiúil a
fheabhsú

• Na gníomhartha go bhfuil an Fóram tiomanta
dóibh san Athbhreithniú Straitéise 2009 – 
2012 de chuid Bhoird Forbartha an Chontae
a eiseachadadh

• Béim a chur ar mheabhraíocht timpeall an
chontae faoi ghnéithe tábhachta m. sh. 
Sláinte mheabhrach deimhneach agus cosc
ar féin-mharú, chomh maith le rialachas san
bpobal/rannán deonach agus prionsabail
bhailiúchán airgid.

• Cabhrú le Baill an Fhóraim trína dtraenáil i 
gcur i láthair agus i líonrú an mheáin 
sóisialta chun tuilleadh poiblíochta i leith an
Fhóraim a scaipeadh trasna an chontae 
agus go náisiúnta

• Caidreamh poiblí a fheabhsú agus íomhá an
Fhóraim a ardú trína a chuid oibre a chur 
chun cinn sna meáin áitiúla agus náisiúnta.

Bhí láithreas maith ag an bhFóram ag leibhéal
Bhoird Fhorbartha an Chontae le Kathleen Gorman
agus le Maria Groarke agus ag Paddy Buggy ag
leibhéal forbartha áitiúil. Bhí ionadaíocht ag an bh-
fóram ar gach CAC, ar Choistí Chomh-
Phóilíneachta gach Bhaile agus Chontae agus
roinnt fóraim eile mar Fhóram Oidhreachta Laois,
Páirtíocht Laoise agus Coiste Cúram Leanaí Laoise.

Ócáidí & Tograí Uileghabhálacha

‘Teagmhaíonn Laois’:  Seachtain Mhe-
abhraíochta Sláinte Mheabhrach
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Bé ceann de bhuaic-phointí an Fhóraim óstaíocht
seachtaine ar ócáid ar Mheabhraíocht Sláinte Mhe-
abhrach go raibh Teagmhaíonn Laois mar ainm air i
Mí Mheán Fhómhair 2012. Sheol an craoltóir RTE,
In. Claire Byrne an ócáid ina raibh seachtain iomlán
tógtha suas le cainteanna, siopaí oibre agus
seimineáir a bhain le gnéithe a bhain le sláinte mhe-
abhrach a bhain leis an dtéama príomha –
Teagmhaíonn Laois (Pobal, Sinne Féin, Nádúr,
Cothú, Bain leis, Láimhseáil, Labhair agus Tacaigh).
Bé aidhm na seachtaine meabhraíocht a ardú i leith
ghnéithe a bhaineann le sláinte mheabhrach agus
sár-thaispeántas a sholáthar don dtacaíocht atá ar
fáil san bpobal áitiúil. Dhein Fóram Pobal Laoise ós-
taíocht ar an ócáid i gcomhar le roinnt
gníomhaireachta mar FSS, Páirtíocht Spóirt Laoise,
Meabhair Shláinte Éire, GROW, Shine, Comhairle
Contae Laoise, Comhlacht Páirtíochta Laoise, CGO
Laoise. Bhí an ócáid rite i bpáirtíocht le méid airithe
eagraíochtaí – CLG, CFÉ, agus The   Leinster Ex-
press.  Ghlac cainteoirí príomha páirt in a lán
seimineáir agus siopaí oibre timpeall Laoise agus h-
eagraíodh mórán gníomhaíochtaí mar shiúlóidí,
yoga, machnamh/aireachas agus teiripe ealaíne.
Bhí ócáidí eagraithe in ionaid mór-thimpeall Chon-
tae Laoise ar ábhair éagsúla mheabhair galair mar
chothú misnigh, déileáil le brú agus le buairt, le
dúlagar, le bás agus le meabhraíocht um fhéin-
mharaithe. Bhí an t-aiseolas ó sheachtain
‘Teagmhaíonn Laois’ deimhneach thar na bearta
agus d’fhreastail mór-shlua ar a lán de na h-ócáidí.

Scéimeanna Deontais Pobal ar Aire

Ceann de aidhmeanna príomha ag Fóram Pobail i
2012 ab ea cúnamh airgid a thabhairt do ghrúpaí
gur mian leo córais tapúla téacsála pobail ar aire a
bhunú laistigh de cheantair phobail ar aire chun an
t-easnamh sin a réiteach. Chuir ocht gcinn de grúpaí
Phobail ar Aire isteach air agus fuair gach grúpa acu
deontais i leith chostas na gcóras téacsála a bhunú.
Ard-thosaíocht í d’ Fhóram Pobail Laoise tacaíocht
a thabhairt do ghrúpaí Pobal ar Aire agus dóibh siúd
a chónaíonn i gceantair iargúlta, ach go h-áirithe.

Tacú do dhaoine ar mhí-chumas

Dhein Fóram Pobal Laoise cistíocht ar Chlár 2012
de Mheabhraíocht Éagumas ag Mic Léinn Idirbh-
liana. Sí aidhm an chláir mic léinn a chur ar a n-
eolas níos fearr ar ábhar an éagumais, trí spórt
agus a gcuid eolais a leathnú chun go mbeidís ar a
socracht ag plé le daoine le gnéithe éagsúla éagu-
mais orthu – fisiceach, meabhrach, mothaitheach,
sláinte mheabhrach, nó le deacrachtaí

mothúchán/iompair acu.

Meabhraíocht um Dhrugaí agus alcóil

Dhein Fóram Pobal Laoise maoiniú ar Thaispeántas
Bhóthair Mheabhraíocht Drugaí leis an Oifigeach
ASAP, le Páirtíocht Laoise, leis an nGarda Síochána
agus le Saothar Óige Éireann. I 2012, thug Fóram
Pobail Laoise urraíocht do priontáil reatha de Lámh
Leabhar Tuismitheoirí ar Dhrugaí agus ar Alcóil a ar-
daíonn meabhraíocht ar dhrugaí agus ar alcóil.

Tacaíocht do dhaoine Anonn i mblianta

Feachtas ‘Bí réidh don Gheimhreadh’ - foilsiú
bróisiúir agus póstaeir a dáileadh mór-thimpeall an
Chontae i dteannta le h-eagraíochtaí agus le
gníomhaireachtaí go bhfuil ionadaíocht acu ar
Choiste Pleanála Éigeandála do Laois.

Tacaíocht do Mhionlaigh Eitneacha

Thacaigh Pobal Laoise le grúpaí Mionlach Eit-
neacha i Laois trí thacaíocht a thabhairt dá ‘bhFéile
Ceiliúradh Cultúir agus Bídh’ a bhí mar uirlis
phríomha aontais chun cultúir éagsúla a tharraingt
le chéile agus aontas a chur chun cinn mar aon le
díospóireacht trasna chultúir a éascú.

Cumarsáidí agus Líonrú

D’ Fhreastal baill an Fhóraim ar na comhdhála
éagsúla le linn na bliana agus d’éascaigh an Fóram
roinn dá gcuid grúpaí cláraithe, gur fhreastal a n-ion-
adaithe ar chúrsaí traenála aon lae a bhí á soláthar
trí An Roth agus trí eagraíochtaí forbartha eile pobail
dá leithéid. 

Lean an Fóram ar aghaidh, le linn 2012, a chuid
oibre agus obair an Phobail agus an Rannáin
Dheonaigh a chur chun cinn trína suíomh idirlíon
agus a leathanach ar Facebook, trína nuachtlitir
agus trí ionadaíocht an Fhóraim ag ócáidí móra an
Chontae, leo san a bhíonn eagraithe agus ar siúl ag
an Fóram féin mar Dhuaiseanna Pobail agus De-
onacha, Cruinnithe Ceantair le grúpaí pobail agus
cruinniú cónaitheoirí.  Chabhraigh clúdach na n-
ócáidí seo go léir sna páipéir áitiúla le 
ainm Fóram Pobail Laoise agus a chuid oibre le linn
na bliana a chur chun cinn.

Cruinnithe Ceantair 2012

Bé buaic-phointe an Fhóraim 2012, i dtaobh chean-
gail a bhunú, óstaíocht a dhéanamh ar thrí cinn de
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chruinnithe idir an bhfóram agus ionadaithe grúpa
pobail ag leibhéal ceantair. D’éirigh thar barr le cru-
innithe a bhí ar siúl i gCúl a’ tSúdaire agus i mBaile
an Chaisleáin, le h-ábhair éagsúla á bplé agus lena
lán nua-dheiseanna líonra aimsithe. Bhí líonra
píolóta de chruinnithe coiste áitreabhach ar siúl i
mbaile Phort Laoise mar bhealach chun an tslí is
fearr iad d’ullmhú chun fadhbanna eastáit , a fhéad-
fadh a bheith acu, a réiteach, agus le slite a aimsiú
chun teacht ar eolas cuí a fhéadfadh cabhrú leo. 

Lean an Fóram leis ag cabhrú leis an Garda
Síochána i 2012 chun forbairt a dhéanamh ar an
modúl píolóta de chruinniú líonraithe grúpaí lucht
cónaithe, a bhí ar siúl Márta. Tá comhoibriú breise
fós ar siúl ag cabhrú le grúpaí pobal ar aire agus
faire comharsanachta sa chontae, le comhairle agus
le tacaíocht á dtabhairt ag an Fóram agus ag An
Garda Síochána.

Aithníonn Duaiseanna Pobail agus Deonach
laochra an phobail 2012

Déanadh ceiliúradh ar laochra pobail trasna an
chontae ag Fóram Pobal Laoise an Samhain seo
caite nuair a chruinnigh os cionn 230 duine i dTigh
Ósta Chill Eisin, Port Laoise don 4ú Bronnadh
Bliantúil de chuid an Phobail agus Lucht Deonach,
le Fóram Pobail Laoise ag déanamh óstaíochta air,
chun aitheantas a thabhairt don mhéid atá tugtha ag
grúpaí pobail agus deonacha don saol i Contae
Laoise.

d’ Fháiltigh an Fóram, ina bhfuil ocht mball déag, a
sheasann ar son grúpaí pobail agus deonach tim-
peall na tíre, roimh seachtó ceathair ainmnithe i sé
cinn de chatagóirí agus fiche ceithre daoine aonair
as ucht a bhfuil déanta acu, laochra neamh-
aitheanta an chontae, dá bpobal áitiúil. d’ Aithníodh
gach ainmní mar dhuine a dhéin difríocht suntasach
laistigh agus lasmuigh dá bpobal áitiúil trína gcuid
ama a thabhairt, a gcomhoibriú, a gcuid samh-
laíochta agus a gcuid díograis chun luach saothair a
fháil do clubanna buacha, ócáidí agus bailiú airgid
laistigh dá bpobal. Déanadh comhghairdeas le gach
duine aonarach agus le gach grúpa ar an oíche
agus bronnadh teastas orthu ag tabhairt aitheantais
dóibh ar a gcuid ar son an phobail go deonach i 
Laois.

Cuireadh tús leis an oíche le taispeántas ó Mhuintir
an Dara h-Áit agus b’ iad na Buaiteoirí ar an oíche:

Ealaíon & Cultúr 
Buaiteoir: Abbeyfest

An dara h-áit: Spink Comhaltas

Leanaí & Daoine Óga
Buaiteoir: Graiguecullen Killeshin Youth Ministry
An dara h-áit: Abbeyleix Junior Hockey Club

Spórt & Fóillíocht 
Buaiteoir: St Anne’s A.F.C.
An dara h-áit: Oughaval Athletic Club

Oidhreacht & Timpeallacht
Buaiteoir: Abbeyleix Tidy Towns Committee
An dara h-áit: South Laois Tourism

Seirbhísí Pobail & Tacaíochta
Buaiteoir: Portlaoise Parish Centre
An chéad áit: Portarlington Dirty Old Town Commit-
tee
An dara h-áit: Woodenbridge & Distric Community
Alert Group

As na ceithre fiche duine ainmnithe bí Maura O’Gor-
man ó Chluain na Slí a fuair gradam an Fhóraim
Phobail mar an Laoch Neamh-Aitheantais i 2012
agus bronnadh an gradam uirthi ag Cathaoirleach
an Fhóraim, Paddy Buggy

Dhein Mr. Buggy comhghairdeas leis na h-ainm-
nithigh go léir, go bhfuilid uile, mar a dúirt sé, mar
laochra ina bpobail féin, de bharr na crua-oibre agus
an díograis a chuireadar isteach ina gceantair
éagsúla agus in a bpobail.  Ghabh Mr. Buggy buío-
chas do bhaill eile an Fhóraim dá dtiomantas agus
dá gcrua-shaothar agus le Comhairle Contae Laoise
as ucht a cuid tacaíochta leanúnaí.

Mhol agus dhein An Comhairleoir Paul Mitchell,
Cathaoirleach Chomhairle Contae Laoise
comhghairdeas le Fóram Chontae Laoise de bharr
iad a bheith mar ghuth an phobail i Laois, agus a
thábhachtaí is ata sé an guth sin a bheith cloiste go
láidir ar son an uile dhuine ag obair sa rannóg, ag
forbairt slite oibre a neartóidh grúpaí agus daoine
aonaracha sa phobal, ag am athruithe agus for-
bartha i láthair na h-uaire, ach go h-áirithe. Ghabh
Ms. Anna Marie Delaney, Stiúrthóir na Seirbhísí,
buíochas leis an bhFóram as ucht a chuid oibre san
chuid seo agus dhein se comhghairdeas lena raibh i
láthair, leis na h-ainmneoirí agus leis na h-ainm-
nithigh. Dúirt sé gur chóir go dtabharfaí aitheantas
de shíor don dearcadh deimhneach i leith na crua-
oibre agus don dúil ag an lucht deonach a bpobal a
ardú agus a chosaint; is sampla é an rannán pobail
agus deonach ar ar féidir a chur i gcrích le dearcadh
deimhneach da leithéid.
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Fáiltíonn Fóram Pobail Laoise roimh na grúpaí uile
clárú leo agus is féidir é sin a dhéanamh trí
theagmháil le Tel.(057) 8674336, trí ríomhphost
chuig LaoisCommunityForum@laoiscoco.ie nó trí
uaslódáil foirm clárúcháin ag www.laoiscommunity-
forum.ie.

Bród as d’ Áit 2012

Dhein Darú ionadaíocht do Chontae Laoise ag
Bronnadh na nDuaiseannna de chuid Chomhoibriú
Éireann i leith Bhród as d’ Áit Uile Oileáin. “Pobal
den Scoth” ab ea ceann amháin de na moltaí ráite
ag na moltaí a dúirt na breithiúna a thug turas ar an
mbaile i Mí Iúil 2012.

Léiríodh bród na ndaoine áitiúla i nDarú san mhodh
is fearr mar léiríodh físeanna Dharú san am anallód,
mar atá anois, agus mar a bheidh sa todhchaí trí
léiriúcháin de ghlór-réim, babhdáin, caisleáin, agus
go fiú rothair!

Toisc gur bhuadar an comórtas ina gcatagóir féin i
2006 chuir Comhairle Contae Laoise Darú isteach
sa catagóir “Buaiteoirí Cheana”; catagóir a bhí
ceaptha chun ceiliúradh a dhéanamh ar an Deichiú
Bliain den Chomórtas Bhród as d’ Áit, agus chun
sár-thaispeántas a dhéanamh ar an saothar iontach
atá ar bun ag pobail mór-thimpeall na h-Éireann
agus Thuaisceart na h-Éireann, ag léiriú an dul chun
cinn atá déanta acu, ón am a bhuadar an comórtas.

Níl aon dream eile seachas muintir Dharú a fhéad-
fadh dul chun cinn níos fearr a admháil ón am a
bhuadar an Duais i 2006. Ta bród acu as féilte agus
ócáidí, as tograí tiomsaithe airgid, tacú an phobail
idir óg agus sean, iniaimh thurasóireachta, dul chun
cinn i líonraí agus sa teicneolaíocht, bealaí siúil
agus rothaíochta, agus ag an am gcéanna ag léiriú
dian-shaothar agus tiomantas an phobail áitiúil
ionas go mbeadh Darú mar an áit is fearr chun
cónaí ann, chun obair ann agus chun cuaird a thab-
hairt air.

Cuireadh na breithiúna, na h-oifigigh agus na baill
tofa in aithne do os cionn 40 clubanna agus ea-
graíochtaí sa mbaile, mar aon le gnáth-mhuintir na
h-áite, úinéirí gnóthaí agus lucht gabháil na slí gur
mian leo a rá chomh maith is atá Darú tar éis fe-
abhsú agus forbairt ins na sé bhliain ó bhuadar an
comórtas. 

Gháibh Evelyn Clancy buíochas leis na breithiúna
as ucht a dteacht chuig Darú agus le muintir na h-
áite a chabhraigh in ullmhú na h-áite don lá.

Ghabh Donal Connolly agus William Beatty buío-
chas leis an bpobal as an lá iontach, ag déanamh
chomhghairdeas leo ar an dul chun cinn thar na sé
bhliain seo caite agus ag guí an ádh leo ina mbeart
amach anseo.

Dúirt an Cathaoirleach, An Comhairleoir Paul
Mitchell, agus é ag labhairt ar son Chomhairle Con-
tae Laoise, a bhródúil is a táimid as ár n-oidhreacht
agus as ár bpobail áitiúla, leis an Darú mar shár-
shampla de conas mar is féidir le pobail ag
comhoibriú le chéile aon rud in aon chor a aimsiú.

I dteannta leis seo roghnaíodh Baile Mhainistir
Laoise, a bhuaigh an comórtas cheana, ag Coiste
Náisiúnta Bhród as d’ Áit chun cur isteach ar
Dhuaiseanna 2012 de Phobail Ináitrithe.

Thaisteal ionadaithe an Phobail ó Mhainistir Laoise i
dteannta le oifigeach agus baill tofa mar ionadaithe
do Chomhairle Chontae Laoise chun cur i láthair a
dhéanamh do na breithiúna sa chomórtas
domhanda seo. Bhí an comórtas ceannais seo ar
siúl in Al Ain, Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha
agus d’éirigh le Mainistir Laoise bonn airgid a
bhuachan ina roinn féin.

Ghabh an Cathaoirleach,An Comhairleoir Paul
Mitchell, Cathaoirleach Bhord Forbartha Chontae
Laoise, An Comhairleoir, John King agus An t-Uas.
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Peter Carey, Bainisteoir an Chontae comhghairdeas
le Mainistir Laoise ar an mbua a bhí acu san
chomórtas i mbliana agus ghabhadar buíochas leo
ionadaíocht a dhéanamh ar Laois chomh maith san
ag leibhéal idirnáisiúnta.

Gníomhaíochtaí Eile

Dhein foireann de chuid Rannóg Pobail & Fion-
traíochta ionadaíocht ar son Bhord Forbartha an
Chontae agus Chomhairle Chontae Laoise ar a lán
Bhord agus Coistí le linn 2012 agus chomhoibríodar
leis na gníomhaireachtaí/eagraithe seo a leanas ar
thionscnaimh éagsúla agus ar fhiontair le linn 2012:

•    Comhlacht Comhpháirtíochta Laoise, 
•    Páirtíocht Spórt Laoise, 
•    Turas Laoise, 
•    Bord Fiontar Chontae Laoise, 
•    Coiste Cúraim Leanaí Laoise, 
•    Tionscnamh Caitheamh Aimsire BLOC agus 

PORT um Gharda Síochána, 
•    Port Laoise Óige Cafe Cuibhreannas 
•    Laoise Áitiúla Drugaí líonra, 
•    LABEL, Tionscnamh Tríú Leibhéal Laoise, 
•    Laoise Coiste Gairmoideachais Coiste Óige 
•    Ionad Faisnéise na Saoránach, 
•    Tascfhórsa Drugaí Réigiúnach Lár na Tíre agus 
•    Coiste Coimhlinte & Idirghabhála Lucht Siúil Lár

na Tíre.
•    Grúpa Comhoibritheach Sláinte Mheabhrach 

Laoise

TURASÓIREACHT 

Ócáidí & Féilte 

Bhí baint ghníomhach ag rannóg Turasóireachta
Chomhairle Chontae Laoise Laois a chur chun cinn
agus a próifíl a ardú le linn 2012. Ins an liosta thíos
feictear roinnt de na ócáidí móra a bhí ar siúl le linn
na bliana.

Seoladh Conair Gairdín Laoise

I mí na Marta, le tacaíocht ó Chomhairle
Oidhreachta Laoise foilsíodh Leabhrán Chonair
Ghairdín agus seoladh é ag an Craoltóir, Léachtóir
agus Saineolaí Gairdíní An tUas. Dermot O Neill.
Faoi láthair tá deich gcinn de ghairdíní ó Laois, ocht
gcinn de ghairdíní príobháideacha agus dhá cheann
gur le Oifig na n-Oibreacha Poiblí iad san Chonair.
Ta conair na ngairdíní ar fáil le h-íoslódáil ag
www.laoistourism.ie nó ón Oifig Turasóireachta, Port
Laoise agus ó Leabharlanna Poiblí. Bhí gréasán
nua forbartha chomh maith www.laoisgardens.ie
chun cabhrú leis na gairdíní a chur chun cinn.

Dúshlán Gailf Idirnáisiúnta Laoise 

Bhí Dúshlán Gailf Idirnáisiúnta Laoise ar siúl ó Luan
Bealtaine 14 – 17. Seo an t-ochtú bliain go bhfuil an
dúshlán ar siúl agus meallann sé imreoirí ón iasacht
a thagann ar ais gach bliain chun páirt a ghlacadh
san ócáid agus briseadh taitneamhach a bheith acu
i gContae Laoise.

D’imríodh an comórtas i mbliana i gCumann Gailf
Chúl a’ tSúdaire, an Fraochmhá agus Port Laoise
agus bhí an babhta ceannais ar siúl in Ionad Gailf &
Spa, an Oidhreacht, Cill an Aird.

Ghlac seasca ocht imreoirí ghailf páirt ins an dúsh-
lán gailf thar trí lá leis an fiche foireann leis na scóir
is fearr san chluiche ceannais in Ionad Gailf & Spa,
An Oidhreacht, Cill an Aird.

Bhí searmanas na nDuaiseanna don ócáid ar siúl ar
an 17ú lá Bealtaine ag an Ionad Gailf & Spa, An
Oidhreacht , Cill an Aird. Bhí an t-Uas Justin Treacy
(RTE Sport) mar MS ar an oíche agus d’ fhógair sé
torthaí na nduaiseanna uile a bronnadh ar an oíche.
Bronnadh os cionn tríocha duais do ghalfairí
éagsúla le linn an chomórtais mar is giorra don
mbrat, an tiomáint is faide, duaiseanna tríú, dara
agus céad thar an comórtas cheithre lá.
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Oifig Thurasóireachta agus Eolas Ghnó

D’oscail Comhairle Chontae Laoise Oifig
Thurasóireachta agus Ghnó i gCearnóg Lyster, Port
Laoise. Tá an Oifig Turasóireachta oscailte cúig lá
sa tseachtain. Tá An Comhlachas Tráchtála agus
Grúpa Tráchtála Bun a’ Bhaile i seilbh san oifig,
chomh maith, ag soláthar seirbhíse don bpobal.

Babhtaí Ceannais Réigiúnacha Rós Thrá Lí

Ghlac caoga ceathair mná óga páirt i mBabhtaí
Ceannais Réigiúnacha Rós Thrá Lí thar dheireadh
seachtaine Saoire Bainc Mheithimh. Bhí fleá faid
deireadh seachtaine ar siúl leis na Rósanna ag tab-
hairt cuairteanna ar scoileanna áitiúla, Ospidéal
Naomh Uinseann Móinteach Mílic, ag freastal ar Aif-
reann i bPort L:aoise, ag tabhairt cuaird ar Tigh
Ioma agus a Ghairdíní, Ionad só Spa agus Gailf
Chill an Aird agus Caisleán Darú. Ghlac na Rósanna
páirt, chom maith, i mórshiúil Bhaile Phort Laoise ar
Shatharn ar an 2ú Meitheamh ‘Baclóga’ ó na
scoileanna trasna an Chontae agus iad á seoladh i
ngluaisteáin chlasaiceacha ó Bhaill Choiste Ghluais-
teán Clasaiceach Gordon Bennett.

Tá Comhairle Chontae Laoise agus Turasóireacht
Laoise deimhnithe chun óstaíocht a dhéanamh ar
an bhféile, ar feadh trí bhliana eile le tacaíocht ó na
h-urraithe seo a leanas: Tigh Ósta Oidhreachta
Phort Laoise, Tigh Ósta Maldron, Caisleán Darú
agus Morrissey & a Co.

Rith Gluaisteán Clasaiceach Gordon Bennett

Bhí Rith Gluaisteán Clasaiceach Gordon Bennett ar
siúl thar deireadh seachtaine Saoire Bainc Mhei-
thimh. Bhí fáiltiú an Chathaoirligh ar siúl in Aras an
Chontae ar Aoine Meitheamh 1 chun fáilte a chur
roimh cuairteoirí, rompu san a tháinig thar sáile, ach
go h-áirithe, chun cuairt a thabhairt ar Laois.

Thiomáin lucht páirtíochta Bealach Stairiúil Gordon

Bennett thar an deireadh seachtaine agus bé an
buaic-phointe do a lán acu an pháirt a ghlacadar i
bParáid Réigiúnach Fhéile Rós Thrá Lí trí bhóithre
Phort Laoise ar an 2ú Meitheamh.

Tá Féile Gordon Bennett mar chuid thábhachtach
anois de Fhéile Réigiúnach Rós Thrá Lí i bPort
Laoise.

Slógadh Chroí-Thailte Laoise

Bhí Slógadh Chroí-Thailte Laoise ar siúl i gCo.
Laoise ag deireadh seachtaine 9ú/10ú Meitheamh.
Bé seo an dara bliain gur dhein Laois óstaíocht ar
an ócáid agus bhí éagsúlacht mheasctha de spraoi
agus scléip do lucht leanta slógadh gluaisteán agus
dá gclanna. Bhí dhá rás céime 20Km ar siúl ar
Domhnach an 10ú Meitheamh agus le linn an
tSathairn bhí gnéithe mar sheirbhísiú, scrúdú na
ngluaisteán agus bhí searmanas Tús oifigiúil na h-
ócáide ar siúl tráthnóna De Sathairn.  

An Ghairm-Shlua

Bhí Comhairle Chontae Laoise i gcomhar le Coiste
Turasóireachta Laoise gníomhach i gcur chun cinn
An Ghairm-Shlua 2013. Bunaíodh Coiste Stiúrtha
chun maoirseacht a dhéanamh ar ócáidí agus ar
fheilte a bheidh ar siúl i rith na bliana. Bhí cruinniú
poiblí i Mí Dheireadh Fómhair chun tuairimí éagsúla
a phlé faoi Ghairm-Shlua agus chun imlíniú a
dhéanamh ar na struchtúir a bheidh ann chun tacú
le ócáidí/tuairimí. Bhí an t-Uasal Leo Varadkar T.D.
Aire Ealaíne, Sport agus Turasóireachta i láthair
chun labhairt leis an slua mór an tráthnóna san.

Ócáidí eile a thug Comhairle Chontae Laoise
tacaíocht dóibh ab ea,

Paráidí Lá ‘le Padraig, Móinteach Míic, Port Laoise,
Mainistir Laoise, Cúl a’ tSúduaire
Comhdháil Bhliantúil CLG 2012
Dúshlán Gailf Idirnáisiúnta Laoise
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Babhta Ceannais Réigiúnach Rós Thrá Lí 2012
Féile na Mainistreach – Mainistir Laoise
Scéim Dhuais na Bearbha 2012
Slógadh Gluaisteán Laoise 2012
Féile Pheil na nÓg Laoise
50ú Féile Sliabh Ros Fhionn Ghlaise
Féile Siúlóidí Laoise
Féile na Fraince Cúl a’ tSúdaire
Lóchrann na Cearnóige Rath an Domhnaigh
Taispeántas Talmhaíochta Osraí (Ráth an Domh-
naigh)
Féile Dharú ‘Cé chaoi a bhfuil’?
Slógadh Gaile Náisiúnta Sráid Bhaile
Féile an fhraocháin ghoirm Chúl a’ tSúdaire
Féile Thrithí Oíche Shamhna

RANNÓG NA N-EALAÍON

Scoil Cheoil Laoise

Leanann Scoil Cheoil Laoise le bheith mar Lár Ionad
den Scoth do mhúineadh ceoil i Lár na Tíre le os
cionn 300 dalta ag fáil teagaisc i raon leathan uirlisí,
ag fostú ocht múinteoir déag páirt aimsire agus
Chomhordaitheoir amháin lán aimsire. Bhí Ceil-
iúradh Mór Coirm Ceoil i Mí Aibreáin chun deich
mbliain de shaothar a mharcáil agus sheinn baill
SCL os comhair an Uachtaráin Mícheál D. Ó h-Uig-
inn le linn a thurais chuig Laois i Meitheamh.

Gineadh Ceoil Laoise

Tugadh maoiniú Cheol Ginte do Pháirtíocht
Oideachais Cheoil Laoise i Mí na Nollag 2011, agus
thosaigh Ceol Ginte Laoise in Aibreán 2012 tar éis
do Rosa Flannery a bheith ceaptha mar comhor-
daitheoir don dtionscnamh. Tá an clár á dhíriú ag
Comhairle Chontae Laoise, agus tacaithe ag CGO
Laoise agus ag Páirtíocht Laoise. Tá ocht gcinn de
shraitheanna chláir Ceol Ginte Laoise; Cruit, Práis,
Píopaí Uilleann, Cór, clár Buíon Ceoil, Scoil Roc, An
Bosca Ceoil – clár do leanaí agus do ógánaigh le ri-
achtanais speisialta acu agus Drumadóireacht Táin-
reatha – clár cnagtha domhanda. Rith Ceol Ginte
Laoise raon de Champaí Samhraidh buacacha i
bPort Laoise in Iúl. Ghríosaigh Tráthnóna Oscailte i
gColáiste Phort Laoise i Mean Fómhair, a bhí dírithe
ar scoileanna agus ar an bpobal tuilleadh suime
agus spiorad i sraitheanna cláir Ceol Ginte Laoise
agus fuair an ócáid an-chlúdach ar Nationwide de
chuid RTE.

Ghlac níos mó na fiche scoil agus Lár-Ionaid páirt i
gcláir de chuid Ceol Ginte Laoise idir Mheán
Fómhair agus Nollaig 2012. Tá an Bosca Ceoil, Dru-
madóireacht Táinreatha, an phráis, an chruit na
píopaí uilleann agus na cláir cóir sean-bhunaithe
faoin am seo, agus tá tuilleadh leathnaithe
pleanáilte do 2013 mar tús a chur le Scoil Roc agus
le clár An Bhuíon Ceoil.

Amharc Óige Laoise

Bhí bliain broidiúil ag Amharclann Óige Laoise i
2012 lena lán ceardlanna, taispeántais agus malar-
taithe ar siúl le linn na bliana. Ghlac baill agus éas-
caitheoirí páirt i gceardlanna spórtúla agus
inspioráideach le Compántas Rince Coiscéim ag
Ionad Ealaíne Dún Masc agus léiríodar taispeántas
le dealramh ag Paráid Lá ‘Le Padraig Port Laoise.
Chuaigh grúpa Phort Laoise ar thuras malartach
chuig Inis chun páirtíocht a fhorbairt le Amharclann
Óige an Chláir. I Bealtaine ghlac Amharclann Óige
Sráidbhaile páirt in ócáid idir-ghlúine do Fhéile na
Bealtaine do dhaoine níos sine. Stopadh siopadóirí
ag Ionad Siopadóireachta Laoise nuair a léirigh
Amharclann Óige Laoise FLASHMOB lena gcairde
ó Amharclann Óige an Chláir. Ag ócáid na Samhna
bhí taispeántas ag Amharclann Óige Laoise mar
íomhánna reoite ag Ionad Siopadóireachta Laoise
gur bhain lucht féachana de chuid na siopadóirí an-
ghreann as. I Mí na Samhna chaith NAYD lá ag
déanamh scannánaíochta le Amharclann Óige an
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tSráid Bhaile dá fís-scannán Beir ar an Óige atá le
teacht amach i mbliana. Bé sprioc-phointe na bliana
oibre ab ea an léiriúcháin ar “It only Ever Happens
in the Movies” i Mí na Samhna ag Ionad Ealaíne
Dhún Masc; léirigh na taispeántais “HEADLINES”,
chomh maith, dráma gairid ag Amharclann Óige
Sráidbhaile. I mí na Nollag bhain na baill taitneamh
as turas chuig Amharclann Smock Alley i mBaile
Átha Cliath chun turas timpeall a dhéanamh ar an
amharclann nua-oscailte agus chun féachaint ar an
dráma “Pinocchio – A Nightmare”.

Ionad Ealaíne Dhún Masc

Leanann Comhairle Chontae Laoise ag tacú le
Ionad Ealaíne Dhún Masc. d’ Éirigh Louise Donlon,
Bainisteoir a bhunaigh, as Ionad Ealaíne Dhún
Masc agus ceapadh Michelle de Forge mar bhainis-
teoir an Ionaid i Mí na Samhna. Bhí athbhreithniú
phréimh agus chraobh d’Ionad Ealaíne Dhún Masc
déanta i 2012.

Teach Ealaíne An tSráid Bhaile

Bhí méid áirithe ócáidí suimiúla agus buacacha ar
siúl ag Teach Ealaíne an tSráid Bhaile le linn na
bliana mar cheardlanna, turais agus taispeántais.
Ceann de bhuaic-phointí príomha ab ea fáiltiú roimh
an Uachtarán Mícheál D. Ó h-Uigínn ar an 13ú lá de
Mheitheamh chuig An Teach Ealaíne ar a chéad
turas oifigiúil mar Uachtarán do Chontae Laoise. I
gclár an taispeántais bhí pictiúir de chuid George
Burland, saothar de chuid Scoil Súgradh Leanaí na
Carraige ar son Leanaí Chernobyl Idirnáisiúnta, tais-
peántas grianghraf ag Fiona Saunders agus Ealaí
na Fuaime – léirithe ag Lár-Ionad Ceoil Ár Linne. I
mí Lúnasa bhí na h-ealaíontóirí san dTeach Ealaíne
páirteach i gcruthú “The Honeycomb” tionscnamh
suiteála ealaíne do Electric Picnic. Bhí sraith de
champaí samhraidh seachtainiúla ar siúl in Iúl ag
ealaíontóirí cónaitheacha Gemma Guihan, Karen
Hendy, Lorraine Walsh agus Cara Byrne agus bhí
saotharlanna ar siúl do Lá Náisiúnta na Léaráidí i
dteannta le sraith saotharlanna do Mháithreacha
agus do Naíonáin. Bhí clár iomlán ann saor in aisce
do Oíche Náisiúnta an Chultúir ar an 21ú Mean
Fómhair mar shaotharlanna ealaíontóirí, turais, léir-
iúcháin agus taispeántais ceoil. I Mí Dheireadh
Fómhair bhí - Shadow Play – sraith de chúig cinn de
shaotharlanna ar siúl san Teach Ealaíne, Sráid
Bhaile le h-ealaíontóir cónaitheach Lorraine Walsh.
d’ Oibrigh an t-Ealaíontóir cónaitheach iar-chéime
Cóilín Rush ar feadh na bliana le trí ghrúpa pobail
ag déanamh saotharlanna rialta agus ag tabhairt
cainteanna.

An Scéim Ealaíontóirí i Scoileanna 

Reáchtáladh an Scéim Ealaíontóirí i Scoileanna i 7
scoil i rith 2012. Leis an scéim seo tugtar deis do na
daltaí taithí chuimsitheach a bheith acu le healaíon-
tóirí proifisiúnta agus freisin chun taithí a fháil ar
mheáin ealaíona difriúla. 

Féile na Bealtaine – Do Dhaoine anonn i
mblianta 

Léirigh an Oifig Ealaíne clár ócáidí do dhaoine
anonn i mblianta le linn Mí Bealtaine ina raibh sraith
turais agus saotharlanna leis na h-ealaíontóirí có-
naitheacha agus cuairteoirí ag an dTeach Ealaíne i
Sráid Bhaile. Bhí Taispeánta Grianghraf ar siúl in
Áras an Chontae. Bhí saotharlann Scéalaíochta Idir
ghlúine le Amharclann Óige Shráid Bhaile agus le
baill de chraobh Shráid Bhaile de Bhantracht na Tu-
aithe. Thug Grúpa Amharclann Carnation agus Cór
Feidearálach Bhantracht na Tuaithe Laoise tais-
peántas in Ospidéil Mhóinteach Mílic agus Mhainis-
tir Laoise. Bhí saotharlanna idir ghlúine rince agus
sár-thaispeántas ag Lárionad an Pharóiste ag baill
de ghrúpa gníomhach + 50 le scoláirí ó Scoil
Náisiúnta Ioma. Foilsíodh bróisiúr a liostáil clár na n-
imeachtaí ag tarlú sa Chontae ag an Oifig Ealaíne.

Tograí Comhoibreacha Lár Tíre

Foilsíodh dhá irisleabhar chultúrtha agus ealaíona
de chuid Lár Tíre i 2012 agus dáileadh iad mórthim-
peall Cheantair an Láir.  Sraith de ranganna Máistir
Lár Tíre ina raibh eiseachadadh de ranganna
proifisiúnta máistir/ cúrsaí forbartha do scríbhneoirí
agus do grianghrafadóirí.

Clár Ealaí Samhraidh 

Bhí sraith de 18 de cheardlanna ealaíne ar siúl tim-
peall an chontae ina raibh tionscnaimh uileghab-
hálacha san Mhóinteach Mílic, i Maighean Rátha
agus i bPort Laoise. 

Féile Litríochta na Leathanach 

San áireamh i bhFéile Litríochta na Leathanach i Mí
na Samhna bhí clár lán de shaotharlanna leanaí, de
shaotharlanna scríbhneoireachta daoine fásta, seo-
ladh leabhar, léitheoireacht agus ceol.  

Oíche Chultúir Náisiúnta

D’ Éirigh thar barr leis an Oíche Chultúir ar Aoine
21ú Meán Fómhair le hócáidí saora ar siúl timpeall
Laoise ar fad ina raibh saotharlanna, taispeántais,
léirithe drámaí, coirmeacha ceoil agus tuilleadh leo
do gach aois-ghrúpa.
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•  Duaiseanna Deontas an Achta um Ealaíon
•  Sparánacht Ionad Tyrone Guthrie
•  Taispeántais
•   Ins an Céatadán do Thionscnaimh Ealaíne bhí –

Tionscnaimh an Mhótarbhealaigh M7
•  Ócáid an Lae Filíochta Náisiúnta
•  Lá Náisiúnta Ceoil
•  Tacaíocht d’ Fhéilte – Féile Seanchais Sliabh Bh

ladhma.

Plean Ealaíne 2013 - 2016

Cuireadh Plean Nua don Ealaíon le chéile agus
foilseofar é i 2013.

Comharthaí Comhlíonta 2010 2011 2012

Méid Deontas Ealaíona 
Leithdháilte 45 49 47

Per daonra 1,000 2714 2430 2150

Méid Amharclann Óige 4 4 4

Siopaí Oibre Ealaíona 
an t-Samhraidh 18 18 18

Méid na Mac Léinn – 
Scoil Ceoil Laoise 380 380 330

AN RANNÓG SPÓIRT & FÓILLÍOCHTA

Dhein An Rannán Spóirt agus Fóillíochta
seachadadh ar ábhar maith ócáidí agus
gníomhaíochtaí rafara le linn 2012.  B’iad na cinn ba
shuaithinseacha:

Ionad Áise – An Móinteach Mílic

Tá Giomnáisiam Faoin aer, Leadóg Bhoird & Boird
Fichille, Cúirteanna Boules agus Meggars i measc
na n-áiseanna ar fáil ins an ionad áise nua-fhor-
bartha le stáisiúin gleacaíochta a bhí oscailte go h-
oifigiúil ar Mháirt, an 5ú Meitheamh, i mBaile na
nGael, Móinteach Mílic, Co Laoise ag An Comhair-
leoir John Bonham, Cathaoirleach, Comhairle Cho.
Laoise agus an Comhairleoir Stephen Lynch,
Cathaoirleach Chomhairle Bhaile Mhóinteach Mílic.
Forbraíodh an Ais ag Comhairle Cho. Laoise i
gcomhar le Comhairle Bhaile Mhóinteach Mílic le
cabhair chistíochta ón gCrannchur Náisiúnta agus ó
Chlár Airgid Spóirt an Údaráis Áitiúil arna riaradh ag
An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt.

San giomnáisiam faoin aer tá seacht gcinn de
stáisiúin gleacaíochta le píosaí difriúla fearais, ina
bhfuil cros-thraenálaí, siúlaí aeir dúbailte, áis bhrú
coise, gléas marcaíochta dúbailte, agus neartaí-
gualainne. Tá an áis deartha chun cleachtas a
dhéanamh go sábháilte ar gach cuid den chorp
agus liosta míniúchán ag gabháil le gach cuid den

bhfearas. Ta an áis sainiúil sa mhéid is go bhfuil
ionad súgradh ann do leanaí an-óg a chabhróidh le
tuismitheoirí agus le sean-tuismitheoirí bheith ag
gleacaíocht faid is atá na leanaí óga, atá faoina
gcúram, ag súgradh leo laistigh dá léargas.

Oscailt Ionad Súgradh – Ratha an Domhnaigh

Osclaíodh Ionad Súgradh Ghort na n-Óg agus an
Ceantar Uile-Chluichí ar an 29ú Meitheamh 2012 le
h-ais Choláiste Naoimh Fhearghaile agus d’ainm-
níodh é ag Isabelle Kelly ó Scoil Náisiúnta Choill Uí
Dhúlaí. Tá an t-Ionad Súgradh seo agus MUGA mar
scoth-shampla de shaothar pobail nach amháin a d’
aithin riachtanas ina cheantar ach a shaothraigh go
dian, dícheallach chun tabhairt faoin riachtanas
nuair ba dhícheallach agus ba dhúshlánach an t-am.
Sampla é de cad is féidir a dhéanamh nuair a
chomhoibríonn an pobal agus gníomhaireachta stáit
le chéile chun áiseanna a sholáthar a bheidh mar
bhuntáiste ní hamháin do leanaí Rath an Domh-
naigh ach do leanaí na bpobal máguaird.

Bhailigh Grúpa Fhaiche Súgradh Ráth an Domh-
naigh an t-airgead seo trí ghníomhartha éagsúla
bailithe cistíochta (laethanta spraoi, siúlóid 5Km.,
bailiúchán sean-mhiotail, tomhas luach an tralaí)
agus ó thabhartais. Tá an chistíocht seo tar éis an
tacaíocht riachtanach airgeadais a sholáthar chun
caoi a thabhairt do Ghrúpa Fhaiche Súgradh Rath
an Domhnaigh ina bhfuil tuismitheoirí agus baill an
phobail díograiseacha, an chéad cheantar súgradh
agus spóirt, den gcéad scoth, a fhorbairt do óige
Ráth an Domhnaigh agus na gceantar máguaird.

Comhoibriú atá sa togra ina bhfuil Grúpa Fhaiche
Súgradh Ráth an Domhnaigh ag obair as láimh a
chéile le Comhairle Chontae Laoise agus le Comh-
lacht Páirtíochta Laoise.
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Seachtain Náisiúnta na Rothar 2012

Bhí Seachtain Náisiúnta na Rothar Bhliantúil ar siúl
ó 16ú go dtí an 24ú lá de Meitheamh 2012.Dhein
Comhairle Chontae Laoise comhordú ar shraith de
ócáidí le cabhair ó ghrúpaí Pobail mór thimpeall na
tíre. Dhein na h-ócáidí soláthar ar gach aois-ghrúpa
agus ar gach cineál cumais agus bhí os cionn ocht
gcéad duine ann a ghlac páirt. Bhí Ócáidí Spóirt
Rothaíochta Clainne ar siúl in Ioma, i nDarú agus i
gCluain na Slí.

Seoladh Conair Rothar Turasóireachta de chuid
Deiscirt Laoise go h-oifigiúil ar Dhomhnach an 17ú
lá de Mheitheamh san gCearnóg i nDarú ag Liam Ó
Néill, Uachtarán CLG. Bhí slua mór i láthair ag an
ócáid agus bhí Rothaíocht Spóirt Clainne ar siúl ina
dhiaidh.

Ghlac Cumann Clough High Nelly páirt i mbliana i
Rothaíocht Spóirt. Eachtraí eile a bhí ar siúl ab ea
Dúshlán Rothair & Cluichí in Eastát Lána na
Tiníleach, Maighean Rátha, Rothaíocht don
Aclaíocht i Rath an Domhnaigh agus bhí Tar ‘s’ Triall
an Dé-Rothar in Ionad Só Phort Laoise.

Mar chuid de Chlár Sábháilteacht Bhóthar na scol
bhí Saotharlann Sábháilteachta Rothar ar siúl in
Áras an Chontae, Port Laoise agus ina theannta san
bhí Lá Meabhraíochta Rothar ar siúl ag MYDC san
Mhóinteach Mílic. Thug an saotharlann eolas faoi
shábháilteacht le linn rothaíochta, conas rothair a
sheiceáil agus bhí spóirt leis na rothair, chomh
maith.

Bhí slua an-mhaith ag na h-eachtraí go léir, ní raibh
an bháisteach ró-fhada uainn riamh, ach níor chuir
san as do sprid lucht páirtíochta.

Clár Gníomhaíochta na Leanbh

D’eagraigh agus dhein Comhairle Contae Laoise
seachadadh ar chlár gníomhaíochta don Cháisc
agus don Samhradh mórthimpeall an chontae i
2012. Déanadh seachadadh ar chlár Leadóg Páirce
na Cásca agus Samhraidh ag Mainistir Laoise,
Móinteach Mílic, Port Laoise & Cúl a’ tSúdaire agus
bhí ár gclár ceithre seachtaine Samhraidh Camp Co
Co seachadadh ag Baile Bhiocáire, Cúl a’ tSúdaire,
Baile Ruáin, Maighean Ratha, Ráth an Domhnaigh

agus Port Laoise. Ghlac os cionn ocht gcéad leanaí
páirt ins na cláir ghníomhaíochta seo. I mbliana don
gcead uair bhí Campa Sacair na Samhna dóibh san
idir 6 agus 12 bliain d’aois i bPort Laoise agus i gCúl
an tSúdaire.

Lá Súgradh Náisiúnta 2012

Dhein Comhairle Chontae Laoise seachadadh ar
ócáid teaghlaigh saor in aisce chun ceiliúradh a
dhéanamh ar Lá Náisiúnta Súgradh le linn
Samhradh 2012 a bhí ar siúl ag Gráig Uí Chuilinn,
Ceatharlach. Bhí sé eagraithe le comhoibriú ó
Údaráis Áitiúla Laoise agus Cheatharlaigh agus le
cistíocht ón Roinn Iompair, Turasóireachta & Spóirt.
Bhí slua maith i láthair agus ní raibh an bháisteach
ró-fhada uainn riamh ach níor thóg san ó dhíograis
an 500 a bhí páirteach.

Lá Náisiúnta na mBealach

Bhí Lá Náisiúnta na mBealach ar siúl ar an 7ú lá de
Mhí Mheán Fhómhair i bPáirc Ioma agus i mbliana
Siúlóid Spóirt Teaghlaigh le h-eilimint Bleachtaire a
bhí in oiriúint do gach aois ghrúpa agus dá gcumas.
D’éirigh go geal leis.

Deontais Chaipitil Spóirt

Fuair Comhairle Contae Laoise Cistíocht Chaipitil
Spórt de €185,243 i leith fhorbairt na ngnéithe seo a
leanas; Giomnáisiam Faoin aer &Leadóg Boird i
Maighean Rátha & i Móinteach Mílic , Tuilsoilsiú ar
pháirceanna amuigh i gCúl a’ tSúdaire agus síneadh
leis an giomnáisiam ag Ionad Só Phort Laois.

Deontais Chláir na Linnte

Cuireadh cabhair dheontais de €396,360 ar fáil do
Chomhairle Contae Laoise le h-aghaidh chostais fe-
abhas a chur ar an dteacht i láthair ag lucht éagu-
mais agus ar éifeacht an fhuinnimh ag Ionad Só
Phort Laoise agus Chúl a’ tSúdaire.
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Comhairle Contae Laoise/Peil CPÉ san Chlár
Pobail

Cláir Pheile an Phobail

Tá an clár peile sa phobal á rith trasna an chontae i
gceantair faoin dtuath agus i gceantair uirbeacha le
roinnt bhlianta anuas, ainmnithe ag muintir na h-áite
agus ag Comhairleoirí. Tá an clár dírithe ar leanaí
ná beadh ag imirt sacair le club ach gur mian leo
sacar a imirt ar a dtairseach féin. Cuirfidh an t-
oifigeach forbartha, le cabhair ó lucht deonacha ái-
tiúla, seisiúin seachtainiúla ar feadh uair a chloig
amháin ar siúl thar thréimhse ocht seachtaine chun
deis a thabhairt do leanaí páirt a ghlacadh i sport
eagraithe laistigh dá bpobal áitiúil féin. Ta na cláir
uile phobail ar fáil saor in aisce agus oscailte do idir
bhuachaillí agus chailíní. 

An Bóthar chun na Polainne

Chun Euro 2012 do bheith ar siúl sa
Pholainn/Úcráin a cheiliúradh bhí comórtas ‘An
Bóthar chun na Polainne’ á rith i roinnt pobail agus é
nasctha le roinnt clubanna timpeall an chontae. Bhí
comórtais áitiúla ar siúl i sé cinn de ionaid leis na
buaiteoirí ag teacht chun na gcomórtas ceannais in
Ionad Só Phort Laoise ag Deireadh Seachtaine
Saoire Bhainc Mheithimh. Bhí an comórtas thar barr
a fad leis an Cathaoirleach John Bonham ag bron-
nadh na nduaiseanna do fhoirne na mbuaiteoirí ó
Phort Laoise agus ó Chúl a’ tSúdaire.

Clár Sacar na n-Óg

Tugadh Sacar Tods isteach chun gníomhaíocht
sacair a soláthar do bhuachaillí agus do chailíní idir
thrí agus sé bhliain d’aois.  Ó thús an chláir léiríonn
sé go bhforbraíonn sé na leanaí agus dealraíonn sé
gur dhócha go mbeidh siad bainteach le club nuair a
bhíonn an tréimhse linne thart. Tá an clár thar
thréimhse 8 seachtaine agus costas de €30 air.
Ghlac 116 páirt i 2012 agus ghlac roinnt acu san
páirt i 2/3 seisiúin sa bhliain. Oibríonn an clár ar
scileanna bunúsacha sacair mar pasáil, druibleáil,
aimsiú agus obair chúl bháire. Ní comórtas atá i
gceist agus ta liathróid ag gach leanbh le linn an
chleachtais chun a dheimhniú go bhfaigheann siad
a lán ama teagmhála leis an bpeil atá cruthaithe go
bhforbraíonn imreoirí dá bharr.

Sacar déanach is t-Oíche

Bhí an clár seo bunaithe, go príomha, chun
gníomhaíocht a thabhairt do dhaoine fásta d’aois
15-18 déanach oíche Dé h-Aoinne. Tá an clár rite i
dteannta leis na Gardaí agus le tionscadal ath-
stiúrtha na nGardaí don óige ins an mbaile go bhfuil
an t-sraith bunaithe ann. Ghlac 36 buachaill idir 16
agus 18 ón Mhóinteach Mílic páirt san sraith thar 8
seachtaine agus bhí duaiseanna bronnta don gcéad
trí a scóráil na pointí is airde.

Sacar na Mná/gCailíní

Clár na nDeirfiúracha Sacair

Tá an clár seo curtha le chéile ag Aonad Ban CSÉ
chun an chaoi a thabhairt do chailíní idir 7 – 12 páirt
a ghlacadh i sacar. Tá mórán cailíní i Laois faoi
láthair nach bhfuil cúram á thabhairt dóibh ag na
clubanna. Ach leis na deirfiúracha sacair agus leis
na seisiúin ‘buail isteach chugainn’ tá níos mó cailíní
ag fáil an deis sacar a imirt. Tá ceangail a
dhéanamh leis na clubanna fíor-thábhachtach mar
tá roinnt de na clubanna tar éis imirt le foirne ó na
cailíní a fhreastal ar an gclár.  Bhí campa Deir-
fiúracha Sacair ag rith san Darú i 2012 le cúigear
déag páirteach ann.

Peil don Uile Dhuine

Tá clár CSÉ don uile dhuine déanta suas de chláir
sacair atá rite do dhaoine aonaracha le riachtanais
speisialta orthu. Tá a lán deiseanna ann do dhaoine
aonaracha le riachtanais speisialta orthu. Laistigh
de Laois, oibríonn oifigeach forbartha CSÉ le roinnt
grúpaí difriúla leis an nGréasán Náisiúnta Fogh-
lama, Scoil Speisialta Naomh Francis agus Cúram
Athshlánaithe san áireamh.  Tá na grúpaí roinnte de
réir a gcumais le grúpa amháin leis an gcumas is
laige ag glacadh páirt i seisiúin gach Déardaoin
agus an grúpa leis an scil níos fearr ag glacadh páirt
ins na seisiúin gach De h-Aoine.

31



AN POBAL, CUR CHUN CINN AN CHONTAE, 
NA hEALAÍONA, SPÓIRT & LEABHARLANNA

Sraith Sráide Phort Laoise

Bhí na Sraitheanna Sráide rite thar 10 seachtaine ó
Mheitheamh go Lúnasa chun gníomhaíocht a
sholáthar dóibh siúd gur mic léinn iad, don lucht dí-
fhostaithe faid-théarma, dóibh siúd a bhí ina n-
andúiligh d’alcól nó do dhrugaí tráth, do mhionlaigh
eitneacha le lucht siúil Éireannach san áireamh. D’
Imir na foirne ar bhonn seachtainiúil san chomórtas
coirn aon lae ann. Ba i 2012 a bhí an líon ba mhó
páirteach ann le os cionn 110 imreoir páirteach ann
ar bhonn seachtainiúil. Fuair na buaiteoirí agus lucht
an dara áit duaiseanna ar lá na toirbhirte agus anois
táid ag seasamh do Laois i gCluichí Ceannais Sraith
Chomórtais Sráide Uile Éireann i dTamhlacht in
Aibreán 2013. Tá na cluicí ceannais in úsáid, chomh
maith, mar thriail don bhfoireann idirnáisiúnta. I
2012 roghnaíodh Oliver Carroll chun imirt ar son na
h-Éireann i Mexico tar éis dó na trialacha a
chríochnú i mBaile Átha Cliath tar éis sé seachtaine
agus bhí de onóir aige fáiltiú d’fháil ó Mhéara Bhaile
Átha Cliath. Ar an oíche chéanna fuair Brian Farrell
a chaipín dá thuras idirnáisiúnta chuig Mexico.

LEABHARLANNA

Tá ról an-thábhachtach ag seirbhís na leabharlainne
poiblí inár bpobail ag soláthar slí chun eolais, eolas,
foghlaim fad saoil agus ar léamh mar chaitheamh
aimsire ar bhonn iniamh. Tá Seirbhís Leabharlann
Laoise á sheachadadh trí ghréasán 6 brainse páirt-
aimseartha agus 4 bhrainse amháin lán-aimseartha.
Tá Seirbhísí Leabharlanna san chontae ag leanúint
ag soláthar spáis den scoth do ranna an phobail ái-
tiúil. Soláthraíonn leabharlanna poiblí i Laois níos
mó ná leabhair amháin agus tá seirbhísí leathana
acu ins na chraobhacha uile. Ina measc siúd tá
seirbhísí idirlíon banda leathan ag rátaí an-réasúnta,
priontáil, fótachóipeáil agus áiseanna scanadh, WIFI
saor do bhaill, leabhair éisteachta, DVD’na, ceol,
acmhainní ar líne, páipéir laethúla agus irisleabhair,
ócáidí saora agus clubanna. Soláthraíonn leabhar-
lanna nua-aimsire timpeallacht cultúrtha agus
oideachasúil a thugann spás agus rochtain dóibh
siúd gur mian leo a saol ó lá go lá a shaibhriú.

eFhoghlaim FÁS agus Foghlaim Ríomhaireachta

Lean Leabharlanna Laoise, i bpáirtíocht le FÁS, le
togra “eFhoghlaim FÁS ag an Leabharlann” i leab-
harlanna faoi leith i Laois.  
D’fhorbair FÁS an clár nua foghlama do dhaoine a
bhfuil beagán scileanna TF acu, nó gan scil TF ar
bith acu, agus do dhaoine chomh maith a bhfuil
roinnt scileanna bunúsacha acu.  

Tá an tionscnamh ag rith go h-an-rafar i Mainistir
Laoise, i Maighean Rátha, sa Mhóinteach Mílic agus
i leabharlanna Phort Laoise agus liostaí feithimh ar
gach cúrsa. 

WIFI

Tá WIFI ar fáil anois i Leabharlanna Phort Laoise,
Maighean Rátha, Mainistir Laoise, Cúil an tSúdaire,
Mhóinteach Mílic agus Ráth Domhnaigh. 

Ciste Leabhar  

Bé €35,000 an Ciste leabhar do 2012 le deontas
leabhar de €12,000 ón Roinn Dlí agus Cirt chun stoc
leabhar don Phríosún a sholáthar

Imeachtaí agus Gníomhaíochtaí

Bhí réimse mór ócáidí agus gníomhaíochtaí ar siúl
ag Leabharlann Chontae Laoise i ngach Leabhar-
lann Brainse mórthimpeall an chontae i 2012. Bhain
Leanaí agus Daoine Fásta mórthimpeall an chontae
taitneamh as an réimse ócáidí agus gníomhaíochtaí
a bhí eagraithe ag foireann na leabharlanna. Bhí
clár na bliana seo gnóthach agus lán de spórt le
cuairteanna ó údair, comórtais ealaíona, ceadail
ceoil, clubanna leabhar agus seanchas ann.

I measc bhuaic-phointí na bliana bhí Seachtain
Leabharlann Éireann, Seachtain Oidhreachta, oíche
Chultúr agus Féole Leabhar na Leanaí.

Seomra Scéalta - Dúshlán léitheoireachta
Samhraidh

Níor dhein síor titim na báistí le linn an tsamhraidh
mórán ar mhaithe le roinnt mhaith leanaí, ach mar
sin féin,bhí Dúshlán léitheoireachta Samhraidh na
Leabharlanna an-rafar ar fad le linn míonna an
tsamhraidh. Chríochnaigh os cionn cúig chéad
leanaí de gach aois-ghrúpa an dúshlán ag léamh sé
cinn de leabhair an duine i Mí Iúil agus i Mí Lúnasa.
Cothaíonn an tionscnamh seo litearthacht agus
léitheoireacht i leanaí agus meallann sé daoine de
gach aois chun léitheoireachta.

Stair Áitiúil/ Staidéir

Ta rannóg staidéir Áitiúil agus Cartlanna de chuid
leabharlann an chontae in úsáid go h-idirnáisiúnta
go minic trí fhiosraithe e-phoist agus ag staraithe ái-
tiúla agus ag baill an phobail. I 2012 tá foireann na
leabharlanna tar éis feabhas agus breis a chur le
hábhar ghréasáin na staire áitiúla www.askaboutIre-
land.ie. Tá rogha leathan de chártaí poist ó Chontae
Laoise m.sh. Sean-léargas sráideanna agus Séad-
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chomharthaí cáiliúla. Tá ráitis bhreise i dtaobh
nósanna áitiúla agus béaloidis. Sé an nasc le
leathanach Ghréasain na leabharlainne:
www.laoisiie/leisureandculture/libraries/localre-
search. Ta roinnt leabhar cáiliúla ar Stair Áitiúil digi-
tithe agus iad ar fáil ar líne. Siad san “Statistical
Survey of the Queens County” by Coote, “The His-
tory of the Queens County” by O’Byrne agus “The
Manor of Glenmore”.

Seachtain Oidhreachta – Ócáidí Leabharlanna

Dhein na leabharlanna uile óstaíocht ar roghnúchán
mór ócáidí don tseachtain oidhreachta i 2012.
Dhein na Leabharlanna uile óstaíocht ar rogha
leathan de ócáidí don Seachtain Oidhreachta 2012.
Bhí cuaird ag Leabharlanna Maighean Rátha, Baile
Uí Laigheanáin, Sráid Baile, Mainistir Laoise, Móin-
teach Mílic, agus Port Laoise ó Stair Bheo na h-
Éireann agus d’éisteadar le scéalta ón Titanic. Bhí
seisiúin bheoga staire ag an staraí áitiúil, Jude
Stynes, do leanaí i Leabharlanna Mainistir Laoise
agus Maighean Rátha. Bhí seisiúin líníochta ar siúl
ag an maisitheoir cáiliúil Gordon Darcy agus an fiab-
heatha mar ábhar aige i leabharlanna Mhóinteach
Mílic, Sráid Bhaile, sa Darú agus i bPort Laoise.

Leabharlann Mhaighean Rátha

Lean Leabharlann Mhaighean Rátha ar aghaidh le
h-ócáidí agus gníomhaíochtaí do leanaí le linn 2012.
Lean cuairteanna míosúla agus taispeántas Leab-
har ar aghaidh ach le ceird agus le h-ealaíona do na
léitheoirí óga. Lean ranganna ríomhaireacht de
chuid FÁS ar aghaidh. Don Cháisc bhí Ceird na
Cásca do na léitheoirí óga. Do Fhéile Óg na Leanaí
bhí déantús na gcupán, seónna draíochta agus
cainteanna faoi chrainn ghinealaigh.  Bhí an Club
Cniotála seachtainiúla ar siúl gach maidin Aoine sa
leabharlann agus bhí an-tarraingt air. Bhí Clubanna
Leabhar do idir óg agus sean ar siúl gach mí ins an
leabharlann.  

Leabharlann Mhainistir Laoise 

Bíonn ranganna ealaíne ar siúl do leanaí ar bhonn
seachtainiúil agus ócáidí míosúla i Leabharlann
Mhainistir Laoise.  Lean elearning de chuid FAS ar
aghaidh.  Lean an Áiléar Ealaíne mar an áit
phríomha sa chontae do thaispeántais ealaíne sa
chontae le aon cheann déag de thaispeántais
ealaíne ar siúl i rith na bliana le Sheelagh Cross, Or-
lagh McDonough, John Byrne agus Kay Butler ag
léiriú. Bhí Féile Leabhar na Leanbh thar barr arís le
cuairteanna ranga agus údar ó Judí Curtin agus
Niamh Sharkey.

Leabharlann Phort Laoise

Bhí bliain bhroidiúil ócáidí ag Leabharlann Phort
Laoise ina measc bhí clubanna leabhar míosúla do
dhaoine fásta, ranganna cniotála, cuairteanna ranga
seachtainiúla ag scoileanna áitiúla agus ag na
scoileanna mór-thimpeall, e-learning de chuid FÁS,
Ranganna Gaeilge seachtainiúla ‘Ciorcal Comhrá’
agus comórtais. Bhí ranganna scríbhneoireachta
cruthaithí ar siúl ag Anne Egan i Mí Bealtaine.
Tionóladh ealaíontóir áitiúil Noel Hume ar taispeáint
ar a chuid oibre sa leabharlann i mí Eanáir.  Bhí
Tráthnóna Gaelach ar siúl ar an 9ú Marta le rince,
amhránaíocht agus ceol Gaelach go raibh tinreamh
de os cionn 200 ag freastal air.

Do Fhéile leabhar na Leanaí bhí taispeántais
draíochta am scéalaíochta, cainteanna ar ghéineo-
laíocht agus léigh údair mar Judí Curtin , Joe O
Brien agus Michael Smith scéalta. Bhí an-tharraingt
ar “Taispeántas Sráide Príomha” de shean-aghaidh
siopaí agus tithe gnó eile agus fuair lucht na h-áite
agus lucht gnó cuireadh chuig an leabharlann chun
é a fheiceáil agus a gcuid ghrianghraif féin a thógáil
isteach leo.

Leabharlann Mhóinteach Mílic

Bhí sceideal gnóthach ócáidí ar siúl ag Leabharlann
Mhóinteach Mílic i 2012. Bhí an leabharlann an-rafar
ón am a osclaíodh í agus tá sí ina mhealltacht mhór
don bpobal i Móinteach Mílic agus do na ceantair
mórthimpeall air. Bhí cuairteanna ranga seach-
tainiúla, clubanna leabhair do dhaoine fásta agus do
leanaí, ranganna cniotála, am scéil agus clubanna
cluichí seachtainiúla ar siúl ann. I measc bhuaic-
phointe é seo bhí seoladh leabhar Tom Phelan
”Nailer” , Eachtraí Oíche Chultúir le léitheoireachta ó
Arthur Bromfield agus ranganna léirithe ealaíona
agus turas ón Údar Monica McInerney, cóisir na
chéad bhliana ag an leabharlann, Féile
Scéalaíochta Shliabh Bladhma, cuairteanna na n-
údar do Fhéile Leabhar na Leanbh, Maeve Friel,
Michael Smith, Carúil na Nollag agus Cearda na
Nollag. 

Bhí an Áiléar in áirithe ina iomlán do 2012 le tais-
peántas ag Lucy McKenna, ag Cumann Ghri-
anghraif Mhóinteach Mílic, Tom Joyce agus Alison
Weir, agus grúpaí ealaíne áitiúla ó Ghéisill agus ón
Mhóinteach Mílic.
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An tSeirbhís Phríosúin

Oibríonn seirbhís na leabharlanna le foireann
Príosúin Lár na Tíre agus Port Laoise chun seirbhís
a sholáthar atá múnlaithe sa mhéid agus is féidir ar
an leabharlann phoiblí. Soláthraíonn leabharlanna
an phríosúin teacht ar leabhair, ar pháipéir nuachta,
ar irisleabhair agus ar stoc eile ilmheán i dteannta le
spás chun dul ar thóir suimeanna oideachais,
cultúrtha agus fóillíochta. Tá i gceist, go háirithe, ag
gníomhaíochtaí ceannaithe stoc agus
gníomhaíochtaí leabharlanna iarracht grúpaí

soghonta a bheith san áireamh agus litríocht agus
léitheoireacht a thabhairt isteach ins na príosúin.
Cabhraíonn an leabharlann le príosúnaithe déileáil
lena mbreith i slí dearfach agus pleanáil agus oibriú,
chomh maith, i dtreo saoil nua tar éis dóibh a bheith
scaoilte amach.

I 2012 sholáthar An Roinn Dlí agus Cirt, Comhio-
nannais agus Athchóirithe Dlí €12.000 le h-aghaidh
stoc leabharlainne a cheannach

Táscairí Náisiúnta Seirbhíse

L: Seirbhisí Leabharlainne

L. 1 Uaireanta Cloig Oscailte don bPobal

Líon na n-uaireanta a’ chloig oscailte, ar an mheán, in aghaidh na seachtaine 
do leabharlanna lán-aimsire:: 34.71

Líon na n-uaireanta a’ chloig oscailte ar an meán do leabharlanna páirt aimseartha 
(nuair is cuí): 13.65
Líon na leabharlanna lán aimsire a bhíonn oscailte am lóin. 1
Líon na leabharlanna páirt aimsire a bhionn oscaile tráthnóna acu: 3
Líon na leabharlanna lán aimsire a bhionn oscailte ar an Satharn: 3

L. 2 Líon iomlán na gcuairteanna ar Leabharlanna lán aimsire. 213,400

L. 3 (i)   Caiteachas bliantúil ar stoc per duine sa daonra timpeall an chontae.: 0.58
(ii)  Méid na n-earraí eisithe per duine sa daonra timpeall an chontae le haghaidh::  

- leabhair  2.96
- earraí eile 0.64

L. 4 Méid na gcuairteanna leabharlannalán aimsire: : 19,318
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Coiste Polasaí Straitéiseach An 
Chomhshaoil & Seirbhísí Uisce 

Stiúrthóir Seirbhísí: Kieran Kehoe

Cathaoir: John Joe Fennelly, M.C.C.

Baill Ranna

Ray Cribbin, M.C.C. Michael McEvoy
John Moran, M.C.C. Sheelagh Coyle
Patrick Bowe, M.C.C. Jason Redmond
Patrick Bracken, M.C.C. Caroline Goucher
David Goodwin, M.C.C.
Stephen Lynch, T.C.

COMHSHAOL

Innealtóir Sinsir: John O’Donoghue

Tuairisc ar an gCoiste Polasaí Straitéiseach

Bhí ceithre cinn de chruinnithe ag an gCoiste Po-
lasaí Straitéiseach, Pleanáil agus Forbairt le linn
2012 chun plé a dhéanamh ar dhoiciméid polasaí
agus tacú leo mar uasdátú Phleananna na gCeantar
Áitiúil. Fuair an Coiste tuairiscí dul chun cinn agus
uasdátaithe ar an Fráma Oibre do Fhorbairt In-
mharthana, Comhairliú ar Pholasaí Athruithe faoi
Phlean Pholasaí Fuíoll Náisiúnta, uasdátaithe ar
Shuíomh Dramhaíl Coillte Laoise, Measúnú ar
Chomh-Phlean Réigiúnach um Bhainistíocht
Dramhaíl, Rialacha um Dhabhcha Séarachais,
Straitéis Bhaile um Thaisteal Gníomhach, Straitéis
Siúil an Chontae agus Straitéis um Chaomhnú
Crann. 

Tionscnaimh Phobail 

Seachtain Ghlanta Laoise

I gcomhar le Glanadh Náisiúnta Earraigh An Taisce
bhí Seachtain Ghlanta Laoise ar siúl ón 16ú go dtí
an 20ú Aibreán 2012. Dáileadh uirlisí pioctha
dramhaíl, seaicéid rí-infheicthe málaí agus
lámhainní i measc na ngrúpaí líonmhaire,
scoileanna agus daoine aonaracha a ghlac páirt san
nglanadh ina ndúichí féin. D’ Oibrigh na h-Oifigigh
um fheidhmiú Chomhshaoil lámh ar láimh leis an
bpobal agus bhailíodar na málaí bruscair le h-
aghaidh chur de láimh. Mar thoradh ar an bhfeach-
tas seo bailíodh 46.6 tonnaí bruscar.

Scéimeanna Deontais

Faoin Scéim Dheontais Pobail tugadh cistíocht do

seacht ngrúpa ar ochtó do thionscnaimh éagsúla ar
leas na timpeallachta agus chun na conláistí a
neartú. Soláthraíonn Ciste na dTionscnamh Pobal
cabhair airgid do gach ball tofa chun cabhrú le
tograí fiúntacha ina gceantair féin agus déanadh
próiseáil ar thríocha iarratas i 2012. Fuair fiche dó
Coiste Bailte Slachtmhara cistíocht faoin dtogra De-
ontas na mBailte Slachtmhara. I bpáirtíocht leis an
Roinn Chomhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, lei-
thdháileadh seacht gcinn de dheontais chun forbairt
inmharthana a chothú ag leibhéal an phobail faoin
gCiste Páirtíochta Comhshaoil LA21. Díreoidh na
tionscnaimh seo ar thraenáil, oideachas agus ar gh-
níomhaíocht mheabhraíochta chomh maith le tion-
scnaimh ar ghairdín scoile agus ar an
mbithéagsúlacht.

Bailte Slachtmhara

Baile Cholla na buaiteoirí san iomlán – Comórtas
Bailte Slachtmhara Cónaidhm Laoise.

Tá Comhairle Contae Laoise ag obair go gníomhach
le Coistí na mBailte Slachtmhara chun cabhrú le
infheistíocht a dhéanamh ina dtodhchaí agus
deimhin a dhéanamh d’fhás leanúnach agus d’fhor-
bairt. Tugadh cúnamh do na grúpaí i bhfoirm Deon-
tas Bhailte Slachtmhara, Scéim na n-Araid Rothaí
Samhraidh, Seachtain Ghlanta Laoise agus Comór-
tas agus Duaiseanna Bhailte Feidearálacha Bailte
Slachtmhara Laoise. Faoi láthair tá tríocha h-aon
choiste sa feidearálacht agus tá an-mheas air toisc
go gceadaíonn sé do bhailte agus do shráid-bhailte
ar chaighdeán éagsúla dul in iomaíocht le chéile,
rud b’fhéidir, nach féidir leo a dhéanamh ag leibhéal
Náisiúnta. Bhí breithiúnas déanta ar an gcomórtas
ag foireann na Roinne Comhshaoil faoi na cinn tei-
dil: An Timpeallacht Aiceanta is fearr, An Timpeal-
lacht Tógtha is fearr, An Smachtú Bruscair is fearr
agus na Buaiteoirí Iomlán i ngach catagóir daonra. I
2012 ghlac fiche ceathair Coiste páirt san gcomór-
tas.
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Tá na marcanna a bronntar ag leibhéal náisiúnta ag
dul in airde gach bliain agus bhí na torthaí do 2012
an-dearfach le buaiteoirí ins na catagóirí bonn airgid
agus bonn cré umha. Duaiseanna eile a fuarthas
Duais Iarrachta, Duaiseanna Contae agus Duais d’
Fhorbairt Inmharthana. Comhghairdeas agus Maith
Sibh do na Coistí Dian-shaothraithe uile, do na
daoine aonaracha agus don lucht deonach a bhí
páirteach a chuireann go mór le stádas an Chontae.

Tionscnaimh Mheabhraíochta Chomhshaoil

Déanadh fiosrú faoin mheán sóisialta agus d’
úsáideadh é le tairbhe le linn 2012 chun tionsc-
naimh mheabhraíochta chomhshaoil a chur chun
cinn agus tá sé anois mar uirlis tábhachtach,
bhreise chun déileáil leis na bpobal i gcoitinne.
Cuireadh tionscnaimh éagsúla chun cinn ag baint
úsáid as facebook agus as twitter ina raibh:

• Tasc-fhórsa um Dramhaíl Guma clár agus 
ócáidí (seoladh agus gnímh ar son an 
fheachtais)

• Clár agus Feachtais i leith stop a chur le bia 
a bhástáil

• Tionscnaimh Fhrith-Bhruscair – le Seachtain 
Glanta Laoise agus Glanadh Earraigh an 
Taisce

• Córais chóireála fuíoll uisce tí agus clárú 
(clárú umair seiptigh)

• Scéimeanna Deontais Pobail agus Scéim 
Dheontais Áitiúil Clár 21

• Comórtas Cónaidhm Laoise na mBailte 
Slachtmhara & Comórtas Náisiúnta na 
mBailte Slachtmhara,

• Tionscnaimh Iompair Inmharthana (Clár AE ’
Déan an meascán ceart’)

• Seoladh Bingy- ár sonóg fhríth-bhruscair, 
ainmnithe ag SN Móinéar Mhuire, Darú

• Úinéireacht Fhreagrach Mhadra & Seachtain
Mheabhraíochta salú ag madraí,

• Comharthaíocht sa phictiúrlann agus cois 
bhóthar le teachtaireachtaí frith-bhruscair. 

Feachtas na Scoileanna

Tá clár na scoileanna glasa ag dul ó neart le os
cionn 60 Brait ghlasa bronnta. Bhí tábhacht
comhshaol saor ó bhruscar a choimeád (timpeall na
tíre agus ag na bainc ‘fág anseo’), mar aon le
caomhnú an fhuinnimh, caomhnú uisce agus tais-
teal inmharthana mar ghné ag seimineáir múinteoirí
na scoileanna glasa a bhí ar siúl in ionad
Oideachais Laoise, Port Laoise, le linn 2012. Ins an
clár scoile cuimsitheach, chomh maith, bhí saothar-
lanna do scoileanna agus an comórtas do bhun-

scoileanna néata, mar aon le tionscnamh eco-
mheáin do scoileanna an dara leibhéil.  

Bainistíocht Fuíll

Bhí clár cothabhála leanúnach do bhainc ‘beir leat’ i
2012 mar aon le cur chun cinn na h-Ionaid Áise
Cathartha (Ionaid Athchúrsála) ag Port Laoise
(Coillte Laoise) agus ag Cúl a’ tSúdaire. Dhein an
Ceantar Lár Tire de Bhainistíocht Fhuíll measúnú ar
Phlean Bhainistíocht Fhuíll an Réigiúin mar chuid dá
ndualgas reachtúil – go mbeadh de thoradh air an
plean a bheith athruithe nó deireadh a bheith curtha
leis. Bhí sé sin déanta i gcomhréir le Treoir Fráma-
Oibre an Fhuíll (2008/98/EC) tógtha trasna chuig Ri-
alacha 2011 Bhainistíocht Fhuíll. Tar éis na luachála
moladh go gcuirfí Plean Bhainistíochta Fuíll Lár Tíre
ar neamhní le plean nua ina áit gur chóir ceann a
thógáil de na h-aidhmeanna i bpolasaí fhuíll deiridh
an rialtais – ‘Deis acmhainne’.

Bainistíocht Bhruscair  

Tá bruscar mar cheann de na bagairtí is mó do
thimpeallacht neamh-thruaillithe – trasnaíonn a raon
ó chur de láimh ar scála ollmhór de ‘chuile short go
dtí cur de láimh éagórach de ghuma coganta. Dílu-
achálann bruscar, pé sort rud é, ár dtimpeallacht
chónaithe, déanann sé é neamh-mhealltach do só,
do thurasóireacht agus do infheistíocht agus
gineann sé dealramh diúltach d’ár gContae.

In ainneoin infheistíocht acmhainní ard go maith i
nglanadh sráideanna agus i smachtú bruscair, in
oideachas, meabhraíocht agus cur i bhfeidhm ag
leibhéal áitiúil, tá fadhb leanúnach in fheicthe bhrus-
cair ag Laois. Sé an tuairim atá againn gurab é an
tslí is fearr chun aghaidh a thabhairt ar an dúshlán
obair i bpáirtíocht le scar-shealbhóirí príomha eile
(bailte slachtmhara, coistí, grúpaí deonacha,
scoileanna, pobal gnó agus grúpaí poiblí eile i n-ár
gcomharsanacht chun aghaidh a thabhairt ar an bh-
fadhb seo. Braitheann an toradh, chomh maith, ar
uasmhéadú na n-n-acmhainní ar fáil agus athrú iom-
lán a lorg ar iompar gach uile dhuine ar fud ár gCon-
tae.

Leanann an Roinn seo ar aghaidh ag cur an líne te
chun cinn faoi bhruscar, saor 1850323250 faoi rún
trí fhógraíocht agus trí mharsantú chun an pobal a
mhealladh chun a pháirt a ghlacadh agus ócáidí cur
de láimh eas-dleathacha ina gceantair a thuairisciú.
I 2012 fuarthas 899 gcinn de ghearáin chomhshaoil i
Rannóg an Chomhshaoil – bhí 554 bainteach le br-
uscar.
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Le linn 2012 d’eisíodh aon chéad ochtó seacht bh-
fíneáil ar choireanna difriúla. Cuireadh tríocha cúig
cinn de fhíneáil gan díol chuig ár bhfoireann dlí chun
chúis dlí a ullmhú. d’ Éirigh le sé cinn déag a bheith
cúisithe san chúirt. Bhí deich gcinn eile a fuair Fó-
graí Roinn 9 gur sealbhóirí talún iad toisc gur theip
orthu a gcuid tailte príobháideacha a choimeád glan
agus saor ó bhruscar nach bhfuil san áireamh na
litreacha rabhaidh flúirseacha i dtaobh ghluaisteán
tréigthe agus comharthaí neamh-údaraithe trasna
an chontae.

Sonóg nua an Chomhshaoil

Thug foireann rannóg an Chomhshaoil sonóg
fhrioth-bhruscair isteach don Rannóg a bhí an-oiriú-
nach i bhfoirm araid. D’ Oir sé mar ainm don
charachtar beoga agus dá bharr san bhí comórtas
ar siúl ag tabhairt cuireadh do leanaí na mbun-
scoileanna teacht ar líne chun ainm oiriúnach a
thoghadh. As na h-ainmneacha go léir a tháinig is-
teach sheas ceann amháin amach os cionn na
gcinn eile “Bingy”!. Tháinig Bingy ar cuaird chuig
Scoil Náisiúnta Móinéar na Maighdine chun an
duais a bhronnadh ar an mbuaiteoir agus tá sé
anois mar chuid lárnach de na feachtais fhríth-bhr-
uscair san Roinn.

Feachtas Salú Madraí

Tá fadhb Shalú madraí i gceantair phoiblí mar ghné
conspóideach le déanaí a ardaíonn bagairt do
shláinte agus mar núis bruscair don bpobal. Cé go
bhfuil infheistíocht nach beag déanta i meabhraíocht
a ardú i leith an ruda seo ar siúl de shíor
(comharthaí, soláthar araid speisialta i bpáirceanna
poiblí/ceantair ghlasa, dáileadh bileoga do úinéirí
freagracha madraí, póstaeir agus feachtais na
meán, greamaithigh, málaí gadhair) neartaigh an
grúpa seo a ghráin don gcoir seo trí fheachtas
seachtaine i mbailte leis an bhfadhb seo iontu i
Márta 2012. Chuir foireann fhríth-shalaithe na
madraí a feachtas ar siúl sa Mhóinteach Mílic agus
ina dhiaidh sin rolladar amach an feachtas i bPort
Laoise i gCúl a’ tSúdaire, i Maighean Rátha, i Ráth
an Domhnaigh, i Mainistir Laoise agus san Darú le
cabhair ó ghrúpaí na mBailte Slachtmhara.

Tasc-fhórsa Bhruscair Guma

Tá an Tascfhórsa Frith-Bhruscair(TFB) mar thoradh
ar shocrú aontaithe le tionscail an ghuma choganta
agus tá sé mar bhonn lárnach de straitéis fhríth-bhr-
uscair na Roinne. D’ Éirigh go buacach le feachtas
TFB agus léirigh torthaí monatóireachta go raibh fe-
abhas tagtha in ísliú leibhéil bhruscair ón nguma.
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GÉTB (Gnó Éireann Frith Bhruscar)

Leantar ar aghaidh ag measúnú Baile Phort Laoise
faoin sraith frith-bhruscair náisiúnta thuas. Don dara
leath de 2012, tháinig feabhas ar chaighdeán glaine
Phort Laoise agus tá sí anois ar an 39ú h-áit as 42
cathair/baile a déanadh suirbhé orthu le seacht
gcinn as an deich a déanadh suirbhé orthu ag fáil an
grád is airde.

DE réir an ghrúpa gnó, GÉFB, tá os cionn 80% de
bhailte na h-Éireann chomh glan nó níos glaine ná
an meán Eorpach in ainneoin cúrsa airgid a bheith
teanntaithe ag leibhéal an údaráis áitiúil. Bród áitiúil
i measc phobail áitiúil, agus i measc lucht gnó, a
spreagadh faoi ndear a leithéid, a cheaptar.

Córas Monatóireachta Truailliú Bhruscair
Náisiúnta (CMTBN)

Tugann an córas seo deis tomhas leanúnach a
dhéanamh ar leibhéil bhruscair trasna na tíre le
suirbhéanna truailliú bhruscair/agus an méid, déanta
ag gach údarás áitiúil idir Mhí Bealtaine –Nollaig
gach bliain. Bliain i ndiaidh bhliana tá feabhas nach
beag tugtha faoi ndeara i leibhéil an bhruscair go
náisiúnta. Le cabhair na suirbhéanna seo tá ard-
leibhéal glaineachta aimsithe (74%) i gcomparáid le
48% nuair a tosaíodh ar an scéim ar dtús i 2002.
Cabhraíonn na scéimeanna seo le monatóireacht a
dhéanamh ar an mbua a bhaineann le
gníomhaíochtaí frith-bhruscair mar aon le bailiú eo-
lais ar chomh-dhéanamh, ar scála agus ar nádúr na
loitiméireachta agus chun an fhadhb a aithint ins na
ceantair le fadhbanna go luath.

Éifeacht Fhuinnimh

Léirmheas ar Úsáid Fhuinnimh i 2012

Siad lucht úsáide príomha fuinnimh aibhléise i
gComhairle Cho. Laoise Cóireáil Uisce, Cóireáil
Fuíll Uisce, Soilse Poiblí agus foirgnimh. Tá an
chuid eile den úsáid fhuinnimh bainteach le gás
nádúrtha, le h-ola agus le breosla d’fheithiclí an fhlít.

D’aighnigh Comhairle Cho Laoise a Tuairisc
Mhonatóireachta agus An Tuairisc do SEAI ar an 9ú
Samhain 2012. Beidh M&T críochnaithe ag baint
úsáide as uirlis nua ar líne i lár 2013. Foilseoidh
SEAI carta scóir ó shonraí 2011 i
Bealtaine/Meitheamh 2013 agus dá bharr san ní
bheidh figiúirí úsáide iomláine ar fáil do 2011 go dtí
an dáta sin.

Tá Comhairle Contae Laoise tar éis a plean fuin-

nimh ocht mí déag a chríochnú, ullmhaithe
Meitheamh 2011. Bhí sé mar aidhm ag an bplean
fuinnimh seo sábháil de 3% a dhéanamh trasna na
ranna uile úsáidte fuinnimh. Tá an tsábháil
seachadadh i 2012 ar fail thíos. Táthar tar éis plean
nua sábhála fuinnimh a ullmhú do 2013 le
buaicphointí léirithe thíos, chomh maith.

Nithe Déanta i 2012 (Sábháil Iomlán:
246.542MWh)

Thug Comhairle Chontae Laoise aghaidh ar raon
thionscnamh chun feabhas a chur ar ár n-úsáid fuin-
nimh. Ina measc bhí:

• Tionscnamh Bogaigh Chomhtháite 
thógtha ( 16,960kWh)

• Smachtaithe teasa ar Théitheoirí Stórais 
a chur isteach i Leabharlann Phort 
Laoise (3000kWh)

• Smachtaithe teasa ar Théitheoirí Stórais 
a chur isteach i Leabharlann Ráth an 
Domhnaigh (3000kWh)

• Staidéar Féidearthachta ar Ghas Inlíonta 
Talún Uíbh Fháilí, Iarmhí, Laoise

• Teocht an tseomra fhriothála a ardú – 
agus ag deimhniú nach n-ardaíonn 
teocht tógála isteach an fhriothála thar 
23ºC (8760KWh)

• Breis gréine a ísliú trí chlúdach tanaí 
teasa a chur ar na fuinneoga nó trí na 
fuinneoga a chlúdach le córas comh
laí(4,380 KWh)

• Gléasanna bainistíochta ar chúl na bh
friothálaithe bhaint chun ligin do theas ó 
chúl na bhfriothálaithe a scaoileadh níos 
éifeachtúla

• 7no. 150W SON bainte le 0NONE ag an 
Sráid Phríomha (4,358 KWh)

• Athrú ar tháille Leabharlanna Mhóinteach 
Mílic (43,200Kwh)

• EV feithicil fóntais i bPort Laoise
• Oifig Cheantair Ráth an Domhnaigh 

dúnta (18,000Kwh) dúnta
• Oifig Cheantair Chúl a’ tSúdaire dúnta 

(9,120KWh)
• MCU Bhaile Mhuiris dúnta 

(103,800KWh)
• CU Sráidbhaile dúnta (8000Kwh)

Gníomhaíochta Pleanáilte do 2013

Tá i gceist ag Comhairle Chontae Laoise i 2013 fe-
abhas breise a chur ar ár ngníomhaíocht fuinnimh trí
thabhairt faoi na nithe seo a leanas:
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• Córais bhainistíochta teasa a chur I bh
feidhm ag Stáisiún Tine Mhainistir Laoise

• Córais bhainistíochta treasa a chur I bh
feidhm ag Stáisiún Tine Dharú

• Córais bhainistíochta a chur I bhfeidhm 
ag Stáisiún Tine Phort Laoise

• Díchur 400 lampaí mearcuir le uimh. 25 
150W SON

• Oideachas GPS/ECO agus próiseas 
monatóireachta a chur I bhfeidhm

• 29 gcinn de araid Mór-Bholg Gréine
• Athbhreithniú ar tháille leabharlanna

Shráid Bhaile

• Clog clár ama do théamh agus do 
fhuaradh i spás a bhí tráth ina spás oifige 
Halla an Chontae

• An téamh is fearr I gclós an innealra
• Ísliú ar ghníomhaíocht an inlíonta talún
• Ísliú bhun líne oifige leabharlanna, Halla 

an Chontae
• Ísliú bhun líne PL motor-bhealach
• Inneall gás in-líonadh a suiteáil

Táscairí Feidhmíochta 

E.  Seirbhísí Timpeallachta

E. 3 Méid na dteaghlach gur soláthraíodh iad le bailiúchán fuíll leithscartha le haghaidh:

(i) Ábhar in-athchúrsáilte tirim
(ii) Orgánacha

E. 4 Fuíoll teaghlaigh bailithe ó thaobh an cholbha agus fuíoll teaghlaigh bailithe ó áiseanna 
athchúrsála, atá curtha le haghaidh athchúrsála:

(i)  Fán gcéad fuíoll teaghlaigh (bailithe ar thaobh an cholbha),
atá curtha le haghaidh athchúrsála.

(ii)  Tonnáiste an fhuíll teaghlaigh (bailithe ar thaobh an cholbha),
atá curtha le haghaidh athchúrsála. 

(iii) Tonnáiste an fhuíll teaghlaigh athchúrsáilte, a thagann ó fhuíoll
bailithe ó áiseanna athchúrsála (i.e. bainc tógála, suímh conláiste
Sibhialta, stáisiúin aistrithe agus áiseanna athchúrsála eile). 2,427

E. 5  Fuíoll teaghlaigh bailithe atá curtha chuig an líonadh talúnl:

-    Tonnáiste
-    Fán gcéad an fhuíll teaghlaigh bailithe

E. 6 Áiseanna Athchúrsála 

Catagóir: Colún A Colún B Colún C Colún D

Méid na  Méid na Suíomh Méid Iomlán Méid na suíomh
Suíomh Conláiste Sibhialta na nÁiseanna per 5,000 den daonra
Tógála

Gloine 47 2 49 2.91
Cannaí 47 2 49 2.91  
Teicstílí 6 2 8 0.50
Cadhnraí - 2 2 0.12
Ola - 2 2 0.12
Cairtchlár - 2 2 0.12
Iris Leabhair - 2 2 0.12
Gloine Pláta - 2 2 0.12
Miotal - 2 2 0.12
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Plaisteach - 2 2 0.12
WEEE - 2 2 0.12
Páipéar Nuachta - 2 2 0.12
Adhmad - 2 2 0.12
Lampaí 
Fluaraiseacha - 2 2 0.15
Bruscar Fál - 2 2 0.15
Boinn - 2 2 0.15

E. 7 Bac ar Bhruscar & Caomhnú Timpeallachta

Méid iomlán na Maor-Bhruscair lán-aimseartha 3
Méid iomlán na Maor-Bhruscair páirt-aimseartha 0
Méid na Maor-Bhruscair (páirt aimseartha agus lán aimseartha) per 
daonra 5,000 0.19%
Méid na bhFíneálacha ar an Spota eisithe 187
Méid na bhFíneálacha ar an Spota Díolta 65
Méid na bhFógraí eisithe (Faoi Rannóga 9, 15, 16, 17 agus 20 den 
Acht Truailliú Bruscair 1997) 10
Méid na n-ionchúiseamh tógtha (gach ionchúiseamh faoi na 
hAchtanna Bruscair 1997 – 2003) 35
Méid na n-ionchúiseamh tógtha de bharr neamh-íocaíocht de 
Fhíneálacha ar an Spota 35
Méid iomlán na n-ionchúiseamh slánaithe (gach ionchúiseamh faoi na 
hAchtanna Bruscair 1997 – 2003) 16
Méid na n-ionchúiseamh slánaithe (a bhain le neamh-íocaíocht de 
fhíneálacha-ar-an-spota) 16
-  % na gceantar laistigh den Údarás Áitiúil atá:

Neamhthruaillithe (i.e. saor ó bhruscar) 12%
Truaillithe Abhar le bruscar 81%
Truaillithe go holc le bruscar 7%
Truaillithe go h-an olc le bruscar 0.0%
Truaillithe go dona le bruscar 0.0%

E. 8 Gearáin agus feidhmiú Gearáin Timpeallachta

-  Méid iomlán na gcásanna faoi phróiseas gearáin a bhaineann 
le truailliú timpeallachta (maidir le fuíoll, bruscar, uisce, truailliú uisce,
truailliú fuaime, truailliú aeir) 901

-  Méid na ngearán fiosraithe 888 (Ní 13 oscailte, 
gníomhaítear fós)

-  Méid na ngearán socraithe sa chás nach
raibh aon ghníomhaíocht bhreise riachtanach 740 (gan 7 ar 

feitheamh)
-  Méid na gcás feidhmithe tógtha 141

E.9 Fán gcéad na Scoileanna ag glacadh páirt i bhfeachtais Chomhshaoil:

-  Bunscoileanna 89%
-  Meánscoileanna 100%
-  Líon iomlán na mBunscoileanna 72
-  Líon iomlán na Meánscoileanna 12
-  Líon na Meánscoileanna páirt Feachtais 

Comhshaoil 100%
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PLEANÁLA

Stiúrthóir Seirbhísí: Anna Marie Delaney

Pleanálaí Sinsir: Angela McEvoy

Oifigeach Feidhmiúcháin 
Sinsir: Carmel McNicholl

An Roinn Pleanála

Is é aidhm iomlán an Plean Forbartha ná forálacha
na nAchtanna Pleanála a chur i bhfeidhm agus mod-
hanna tacaíochta cuí a sholáthar chun leas
fisiceach, sóisialta agus eacnamaíochta an Chontae
a chur chun cinn I dtreo is go bhfuil caighdeáin saoil
cosanta agus ardaithe agus deiseanna oibre tugtha
isteach agus cruthaithe le haird ar phrionsabail in-
mharthanachta.

Is féidir an Rannóg Phleanála a bhriseadh síos i 5
aicme faoi leith: 

(i) Bainistíocht Forbartha
(ii) Pleanáil Chun Cinn
(iii) Forfheidhmiú Pleanála
(iv) Rialú Tógála
(v) Eastáit Tithíochta Neamh-Chríochnaithe

(i) Bainistíocht Forbartha

Bé 489 méid na n-iarratas pleanála a fuarthas i
2012. Ba chóir é a lua, áfach, go raibh 109 des na h-
iarratais iomlána neamhbhailí agus bhí ar an iarrthóir
iarratas nua a aighniú.  Siad na cúiseanna príomha
do chomhaid phleanála do bheith neamh-bhailí ab
ea fógraí poiblí a bheith as dáta, nó gan a bheith
curtha in airde ar an suíomh ceadanna cheana do
bheith imithe in éag, ainmneacha gníomhairí in eas-
namh as léarscáileanna/léaráidí, gan an pointe
thuaidh a bheith marcáilte ar léarscáileanna agus
faid gan a bheith ar thaispeáint ar leagan amach na
suíomh.

Tugann an tábla briseadh síos de iarratais pleanála
bailí a fuarthas agus breitheanna a déanadh le linn
2012.

LÌon na n-iarratas pleanala a fuarthas 380
LÌon na n-iarratas cinntithe 356
LÌon na ndeontas 310
LÌon na n-eiteach 46

Feidhmíochta 2012

Iarratais mhÌ-bhailÌ curtha ar as don iarrthoir  22%
Tagartha do oifigÌ crantar (laethanta oibre) 14 

Déanadh achomharc ar 13 gcinn d’iarratais leis an
mBord Pleanála i 2012. Eisíodh 15 athghairm ar
chinnidh I 2012 

Seirbhís Chustaiméirí

I 2012 lean scanadh iarratais pleanála mar a bhíodar
faighte ag an Údarás Pleanála. Bhí an pobal in ann
teacht ar gach iarratas pleanála ar line laistigh de
dhá seachtaine tar éis don Údarás Pleanála iad a
fháil le linn 2012.

Bhí 213 cruinniú Réamh-phleanála ar siúl i 2012, go
raibh deis ag baill an phobail ann cúrsaí pleanála a
phlé le pleanálaí sula n-aighnítear iarratas pleanála.
D’éascaigh na pleanálaithe an pobal, chomh maith,
trí roinnt cruinnithe réamh-phleanála a bheith ar siúl
acu ar an láthair.

Bhí 18 Teastas Rannóg 5 eisithe ag Comhairle
Chontae Laoise i 2012.

Leanann an gréasán pleanála an-mhealltach le thart
ar 84,164 cuairt ar an bhliain seo caite.

(ii) Pleanáil ar Aghaidh

Réamhrá

Tá ról tábhachtach ag Pleanáil ar Aghaidh i bhfor-
bairt fhisiceach, eacnamaíochta agus sóisialta Chon-
tae Laoise. Soláthraíonn an Plean fráma oibre
straitéiseach agus comhthéacs polasaí go ndéanann
an t-Údarás Áitiúil a gcinnidh ar pholasaí laistigh de. 

Pleananna Talamh Úsáid

I leith Pleananna Talamh Úsáid glacadh leis na
Pleananna Reachtúla Ceantar Áitiúil, agus gach
ceann acu ag clúdach an tréimhse 2012- 2018 le linn
2012:

• Plean Ceantair Áitiúil Phort Laoise
• Plean Ceantair Áitiúil Mhóinteach Mílic
• Chomh-phlean Ceantair Áitiúil Cúl a’ t-Sú

daire 2012-2018
• Chomhphlean Spásúil Cheatharlach/Ghráig 

Uí Chuileann 2012 - 2018

Bhí pleananna Chúl an tSúdaire agus Gráig Uí
Chuilinn ullmhaithe ar chomh-bhonn aontaithe idir
údaráis áitiúla Laoise, Uíbh Fháilí agus Ceatharlaigh
faoi sheac. Chomharthaigh ullmhúchán na gcomh-
phleananna sampla príomha de phrionsabal na
Seirbhísí Comhroinnte á chur I bhfeidhm I measc na
n-údarás áitiúil. Bhí tuarascáil chomhshaoil I ngach
ceann de phleananna gach ceantair áitiúil ag clú-
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dach ábhar mar Mheasúnú Iomchuí agus Measúnú
ar Riosca Tuile.

Caomhnú

Déanadh próiseáil ar 8 gcinn ina iomlán de Fhógraí
57 I leith oibreacha a bhain le Struchtúir Chosanta i
2012, agus bhí gach ceann acu laistigh den bhfráma
ama reachtúil.  Rith Comhairle Contae Laoise
chomh-sheimineár ar phleanáil/oidhreacht i Mí na
Samhna 2012. Bhí slua maith ann agus iad sásta go
maith leis agus chlúdaigh sé réimse leathan de áb-
hair iomchuí mar inmharthanacht an fhuinnimh i
struchtúir chosanta, cistíocht agus ullmhúcháin na
bpleananna caomhnaithe. Seoladh Plean na bPobal
Inmharthana de chuid Mhainistir Laoise ag an
seimineár.

Straitéis um Thaisteal Gníomhach

Chun teacht ar chistíocht ar fáil ón Roinn Iompair,
ullmhaíodh Straitéis Thaistil Ghníomhaigh ag na
Ranna Pleanála agus Deartha Bóthar i 2012. Sí
aidhm phríomha na straitéise, a dhíríonn ar lárionaid
phríomha uirbeacha an chontae, modh iompair
athraithe a spreagadh chun rátaí siúil agus
rothaíochta a threisiú mar aon le h-úsáid níos mó de
iompar poiblí agus níos lú úsáide a bhaint as an
ngluaisteán príobháideach.

Forbairt Cuid VIII

Tugadh cead Cuid a 8 do na tionscnaimh a leanas
le linn 2012:

• Ceadaíodh Campas Mór Scoileanna i bPort 
Laoise, ina bhfuil trí cinn de scoileanna 
difriúla, ag baill Chomhairle Contae Laoise 
ag Cruinniú Dheireadh Fómhair, 2012 na 
Comhairle.

• Ceadaíodh forbairt chónaithe ag Bóthar Tigh 
Mochua, Port Laoise ag baill Chomhairle 
Contae Laoise ag Cruinniú Comhairle 
Aibreán 2012.

• Ceadaíodh taiscumar ag Na Cnoic, Baile 
Finne ag baill de Chomhairle Contae Laoise 
ag Cruinniú Comhairle Co. Laoise ag Cruin
niú Eanáir na Comhairle 2012.

Dearóiliú

Ag baint úsáid as na cumhachtaí ar fáil di de réir
fhorálacha Acht 1990 na Suíomh Dearóile, mar atá

leasaithe, leanann Comhairle Contae Laoise
gníomhach ag déileáil le fadhb na dearóile mórthim-
peall an chontae.

D’aithníodh ocht gcinn de chásanna nua dearóile le
linn 2012 go bhfuil seacht gcinn acu i bPort Laoise
agus ceann amháin i Mainistir Laoise. d’ Fhriotháil
an Chomhairle Fógra Roinn 8[2] Rúin ar úinéirí iom-
chuí na sealúchas. Tá an fógra seo mar Litir Rab-
haidh a úsáidtear i ngnáth-chásanna chur i
bhfeidhm. Go bunúsach is rabhadh do úinéir an
tsealúchais go bhfuil an Chomhairle ag cuimhneamh
an sealúchas i gceist a chur ar go foirmiúil ar Chlár
na Suíomh Dearóil.

Ar leithligh, bhí tobhaigh de €108,300 gearrtha ar
úinéirí na sealúchas dearóile, faid is a díoladh suim
de €5,700 i dtobhaigh.

I gcásanna nár díoladh na tobhaigh, beidh na
cásanna curtha os comhair dlíodóirí na Comhairle
chun tús a chur le cás cúirte chun fiacha na dtob-
hach a fháil. Ta an próiseas seo leanúnach.

Cairéalú

Dhein Comhairle Chontae Laoise athbhreithniú ar
na cairéil uile ina cheantar riartha i 2012. Déanadh
an t-athbhreithniú seo de réir Roinn 261(A) den Acht
Pleanála agus Forbartha, 2000, leasaithe. Bí aidhm
phríomha an athbhreithnithe a dheimhniú go bhfuil
sé ag réiteach le Dlí Comhshaoil na h-Eorpa. Tar éis
an Athbhreithnithe d’ordaíodh do roinnt cairéal iar-
ratas a dhéanamh ar An Bord Pleanála le h-aghaidh
chead ionadaíochta faid is atá cinn eile ag fáil Fó-
graí Éigeandála.

(iii) Pleanáil a Chur i bhFeidhm

Réamhrá

Déanfaidh an t- Údarás Pleanála iarracht deimhin a
dhéanamh de go gcloítear le coinníollacha cead
pleanála agus forbairt neamhúdaraithe a
sheachaint, ar chomhréir leis na riachtanais
reachtúla faoi na hAchtanna Pleanála agus For-
bartha, 2000 -2011.  

Forbairt Neamhúdaraithe

Forbairt neamhúdaraithe is ea nuair atá forbairt
déanta gan aon chead pleanála cuí a fháil nó nuair
nach bhfuil sé measta mar bheith díolmhaithe faoi
na Rialacháin Pleanála & Forbartha 2001 - 2012.
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Ina theannta san, tá forbairtí atá á dhéanamh ná fuil
i gcomhréir leis an cead pleanála tugtha mar fhor-
bairtí neamhúdaraithe. Leanann an t-Údarás
Pleanála suas gach gearán scríofa i dtaobh fhorbairt
neamh-údaraithe nuair atá bunús maith leis. Tá
foirm chaighdeánach ghearáin ar fáil ar líne.   

Céimeanna Imeachta Ginearálta

Nuair a fhaightear gearán scríofa bona fide, déanfar
fiosrúchán agus déanfar cinneadh ar bhailíocht an
ghearáin. D’fhéadfadh tús a chur leis na céimeanna
Forfheidhmiúcháin seo a leanas. 

D’fhéadfaí Litir Rabhaidh a eisiúint laistigh de 6
seachtaine ón dáta a fuarthas an litir ionadaíochta. 

Seirbheáiltear Fógra Feidhmiúcháin nuair nach
dtagtar ar réiteach sásúil ina dhiaidh eisiúna an Litir
Rabhaidh. Leis an bhFógra Forfheidhmiúcháin  tug-
tar fráma ama le haghaidh comhlíonadh leis na ri-
achtanais agus mura gcomhlíontar na riachtanais
laistigh den fhráma-ama d'fhéadfaí imeachtaí
dlíthiúla a tharchuir i gcoinne an fhorbróra/ úinéara.
Tá an tÚdarás Áitiúil i dteideal na costais go léir a
aisghabháil, costais riaracháin agus dhlíthiúla araon,
arna dtabhú acu i dtóir na forbartha neamhú-
daraithe. 

Is féidir le Fógra Forfheidhmiúcháin eisiúint i
gcásanna práinneacha  fiú amháin murar seoladh
Litir Rabhaidh.

Forbairtí san Fhorfheidhmiú

Tá rannpháirtíocht an phobail níos airde anois sa
Chóras Forfheidhmiúcháin de bharr go bhfuil an tÚ-
darás Pleanála faoi dhualgais breathnú a dhéanamh
ar agus freagra a thabhairt ar ghearáin. Is fianaise
bhreise é méid na bhfiosraithe ó Oifig Fear an
Phobail de rannpháirtíocht méadaithe ón bpobal. 

Tá cumhachtaí reachtúla láidre ar fáil chun
cumhacht a thabhairt don Údarás Pleanála déileáil
le ciontóirí agus bhí méadú mór ins na fíneálacha in-
íoctha, i dteannta le fíneáil íosmhéid a chur i bhfei-
dhm sa chás go bhfuil duine ciontaithe le cion maidir
le forbairt neamhúdaraithe. Bhí Comhairle Chontae
Laoise an-réamhghníomhach i 2012 i dtaobh ath-
leanúint a dhéanamh ar ghearáin i leith fhorbairtí
neamhúdaraithe.

Ceadú Ócáidí Amuigh

Tá ócáid amuigh sonraithe mar ócáid poiblí a
bhíonn ar siúl don gcuid is mó nó go h-áirithe faoin

aer amuigh nó i struchtúr gan díon, nó le cuid de
dhíon, nó le díon sealadach nó le díon in-ais-tar-
raingthe nó faoi chanbhás nó struchtúr dá leithéid
ina bhfuil ceol, rince, léiriúcháin spraoi poiblí nó aon
ní dá leithéid san ar siúl ann.

Tá ar lucht eagraithe ócáidí dá leithéid ceadúnas
d’fháil ón Údarás Pleanála sa chás go bhfuil slua de
5,000 duine ann nó níos mó.

Samplaí: Picnic Aibhléise ar siúl i Sráidbhaile, Co.
Laoise i 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
2011 agus 2012.

(iv) Smacht Tógála

Déileálann an Rannóg Smachta Tógála le fógraí to-
saithe faighte agus déanann siad cigireachtaí ar
fhoirgnimh chun deimhin a dhéanamh de go
gcloíonn siad leis na rialacháin Smachta Forbartha
éagsúla.

Méid na bhFógraí Tosaithe Bailí Faighte 145

Líon na bhFógraí Tógála Talmhaíochta 10

Méid na bhFoirgneamh clúdaithe ag 
Fógraí Tosaithe Bailí 135

Méid na bhFoirgneamh gur Déanadh 
Cigireacht Orthu 35

Méid na bhFoirgneamh gur Déanadh 
Cigireacht Orthu mar % des na foirgnimh 
clúdaithe ag Fógraí Tosaithe bailí 26%

(v) Eastáit a Ghabháil Faoi Chúram

Tá Comhairle Chontae Laoise freagrach as eastáit a
thógáil faoina chúram, Go traidisiúnta tharla seo
nuair a fuarthas achainí ó fhorbróir an eastáit, nó, ó
úinéirí na dtithe laistigh den eastát. Le blianta beaga
anuas, áfach, sa chás nár chríochnaigh an forbróir
an t-eastát, tá Comhairle Cho. Laoise tar éis teacht i
gcabhair chun an t-eastát a chríochnú agus, de gh-
náth bíonn an obair seo maoinithe ón mbanna.

Chuathas i gceannas ar 8 gcinn de eastáit i 2012.
- Ráth Aoibhinn, Port laoise
- Cúirt Seiscin, Cúl a’ tSúduaire
- Radharc na Bearú, Cúl a’tSúdaire
- Slí na Móna, Cúl a’tSúdaire
- Coillte Grallow, Mainistir Laoise
- An Chúirt Ríoga, Buiríos Mór Osraí
- Radharc an Bhroic Móinteach Mílic
- Cúirt Pháirc a’ tSéipéil, Baile an Chaisleáin
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Déanadh clár de na h-Eastáit Tithíochta Neamh-
Chríochnaithe ag Comhairle Chontae Laoise i 2011.
Mar sin féin, i 2012, tá ísliú ar líon na n-eastát nach
bhfuil críochnaithe ar an gclár seo os rud é go bhfuil
Comhairle Cho. Laoise ag leanúint ag obair chun a
dheimhniú le forbróirí go bhfuil na h-eastáit
críochnaithe de réir an chead phleanála tugtha. Tá
an cumhacht ag an Údarás Pleanála an forbróir a
spreagadh chun comhoibriú leis an údarás áitiúil tri
thús a chur le gnóthaí chur i bhfeidhm na
ngnáthamh. D’ éirigh go h-an-mhaith le Comhairle
Cho. Laoise san ngnó seo, chomh maith, i 2012.
Faoin Scéim mhaoinithe ag an Rialtas “Tionscnamh
Sábháilteachta Poiblí do eastáit Neamh-
chríochnaithe” fuair Comhairle Contae Laoise
€55,360 i 2012 i leith eastáit Carraig Glen i gCúl a’

tSúdaire.

Chríochnaigh an Roinn Pleanála i gcomhar leis
RCP&RÁ suirbhé de 70 eastát neamh-
chríochnaithe sa Chontae, chomh maith i 2012.

Déanann an Roinn Pleanála iarracht teagmháil le
muintir na n-eastát gan chríochnú chun iad a
choimeád aer a n-eolas iomlán i leith a gcuid
eastát.

Pleanála agus Smacht Tógála

Comharthaí Comhlíonta

Tithe Aonaracha 31/12/12

Líon na n-iarratas cinntithe 1
Líon na n-iarratas cinntithe laistigh de ocht seachtaine 0
Méid na mbreith go raibh tuilleadh eolais le h-áighniú fúthu 1
Líon na gcinntí inar chomhaontaigh an t-iarratasóir le síneadh ama faoi Alt
34(9) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 67
Tréimhse ama (i laethanta)ar an meán chun an iarratas a cinneadh nuair a 
iarrtar ar bhreis eolais 100%
% na ndeontas 0%
% na n-eiteach 0%
% na gcás inar deimhníodh an bhreith le, nó gan athruithe
ag an mBord Pleanála 0%
% na gcásanna inar dheimhnigh an Bord Pleanála an cinneadh 0%

Orbairt Tithíochta 31/12/12

Líon na n-iarratas cinntithe 9
Líon na n-iarratas cinntithe laistigh de ocht seachtaine 6
Méid na mbreith go raibh tuilleadh eolais le h-áighniú fúthu 3
Líon na gcinntí inar chomhaontaigh an t-iarratasóir le síneadh ama faoi Alt
34(9) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 0
Tréimhse ama (i laethanta)ar an meán chun an iarratas a cinneadh nuair a 
iarrtar ar bhreis eolais 73
% na ndeontas 89%
% na n-eiteach 11%
% na gcás inar deimhníodh an bhreith le, nó gan athruithe
ag an mBord Pleanála 0%
% na gcásanna inar dheimhnigh an Bord Pleanála an cinneadh 0%
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Eile: Gan ghá le EIA 31/12/12

Líon na n-iarratas cinntithe 291
Líon na n-iarratas cinntithe laistigh de ocht seachtaine 195
Méid na mbreith go raibh tuilleadh eolais le h-áighniú fúthu 96
Líon na gcinntí inar chomhaontaigh an t-iarratasóir le síneadh ama faoi Alt
34(9) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 0
Tréimhse ama (i laethanta)ar an meán chun an iarratas a cinneadh nuair a 
iarrtar ar bhreis eolais 75
% na ndeontas 91%
% na n-eiteach 9%
% na gcás inar deimhníodh an bhreith le, nó gan athruithe
ag an mBord Pleanála 80%
% na gcásanna inar dheimhnigh an Bord Pleanála an cinneadh 20%

Eile: Gá le EIA 31/12/12

Líon na n-iarratas cinntithe 6
Líon na n-iarratas cinntithe laistigh de ocht seachtaine 2
Méid na mbreith go raibh tuilleadh eolais le h-áighniú fúthu 4
Líon na gcinntí inar chomhaontaigh an t-iarratasóir le síneadh ama faoi Alt
34(9) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 0
Tréimhse ama (i laethanta)ar an meán chun an iarratas a cinneadh nuair a 
iarrtar ar bhreis eolais 77
% na ndeontas 100%
% na n-eiteach 0%
% na gcás inar deimhníodh an bhreith le, nó gan athruithe 
ag an mBord Pleanála 0%
% na gcásanna inar dheimhnigh an Bord Pleanála an cinneadh 0%

Cur i bhfeidhm na Pleanála 31/12/12

Méid iomlán na gcásanna ar ábhar gearáin iad a ndearnadh fiosrú fúthu 99
Méid iomlán na gcásanna ar ábhar gearáin iad a caitheadh amach 33
Méid iomlán na gcásanna ar ábhar gearáin iad a ndearnadh réiteach 
orthu trí chainteanna. 20
Líon na ngnáthamh forfheidhmithe a tionscnaíodh trí litir ghearáin 61
Líon na ngnáthamh forfheidhmithe a tionscnaíodhtrí Fhógraí Forfheidhmithe 29
Líon Iomlán na gciontuithe 10

Uaireanta Oscailte agus Comhairliúcháin 31/12/12

Uaireanta oscailte sa tseachtain ar an mheán 32.5
Líon na gcruinnithe réamh-phleanála a bhí ann 213
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. 7 (working days)
Líon na bhfoirgneamh nua ainmnithe gur dhein an t-Údarás Áitiúil iniúchadh orthu 35
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OIDHREACHT

Oibríonn Oifig Oidhreachta Chomhairle Chontae
Laoise chun meabhraíocht agus tuiscint ar
oidhreacht tógtha, nádúrtha agus chultúrtha Chon-
tae Laoise a chur chun cinn. Tugtar faoi seo le cab-
hair na Comhairle Oidhreachta, trí na tionscnaimh
atá sonraithe i bPlean Oidhreachta Laoise.

Plean Oidhreachta Laoise 2007 – 2011

Tá an plean oidhreachta ina phlean páirtíochta
scríofa agus curtha i bhfeidhm ag Fóram na h-
Oidhreachta, grúpa a sheasann ar son gach grúpa
eile le suim acu in oidhreacht Laoise. Sa phlean,
faoi láthair, tá 50 gníomh atá curtha i bhfeidhm thar
na blianta seo caite faoi cheithre cinn de
aidhmeanna cuspóireacha: 

• Eolas a bhailiú ar oidhreacht tógtha, 
nádúrtha agus chultúrtha an chontae; 

• Meabhraíocht a ardú i dteannta le taitneamh
a bheith bainte as an oidhreacht;

• An Cleachtas is fearr sa bhainistíocht
oidhreachta a chur chun cinn I dteannta le
caomhnú gníomhach ar an oidhreacht i 
Laois.  

• Meabhraíocht d’ardú agus taitneamh as 
oidhreacht Laoise a chur chun cinn.

Bhí tionscnaimh ón bPlean Oidhreachta 2007 –
2011 eiseachada i 2012. Tá Plean Nua Oidhreachta
Laoise ag céim dréachta agus beidh sé críochnaithe
i 2013.

Baineann an t-eolas seo a leanas le tionscnaimh ó
Phlean Oidhreachta Laoise a tugadh faoi le linn
2012 leis An gComhairle Oidreachta. Tá tuairiscí
suirbhé agus taighde iomlána ar fáil ó Oifigí
Oidhreachta Chomhairle Chontae Laoise, nó ar fáil
le híoslódáil ag www.laois.ie/heritage.

Bailigh eolas ar Oidhreacht Chontae Laoise

Tá bailiú agus léiriú eolais ar oidhreacht Laoise mar
an chéad chéim riachtanach i gcaomhnú agus i
béim a chur ar an oidhreacht seo. Bhí na suirb-
héanna seo a leanas déanta le linn 2012:

• Sholáthar Comhairle Chontae Laoise sonraí 
chun forbairt a dhéanamh ar léiritheoir sonraí
de chuid Chomhairle Náisiúnta Oidhreachta 
ar an idirlíon.

• Bhí na sonraí bailithe ó reiligí uile Laoise 
uaslódáilte chuig an suíomh gréasáin 
www.historic graves.ie.

Meabhraíocht d’ardú agus Taitneamh a Sprea-
gadh in Oidhreacht Laoise

D’oibrigh an t-Oifigeach Oidhreachta lena lán
daoine, le grúpaí pobail agus le Fóram Pobail an
Chontae chun tionscnaimh oidhreachta a phleanáil
agus comhairle a thabhairt ar conas teacht ar cú-
namh dheontais agus ar thacaíocht do thionsc-
naimh. Bhí gach tuairisc agus foilseacháin a
foilsíodh le linn na bliana curtha isteach i rannóg an
staidéir áitiúil de chuid Leabharlann Chontae Laoise
agus cuireadh ar fáil iad le híoslódáil ar shuíomh
idirlín Comhairle Chontae Laoise. 

I measc na n-ócáidí ar siúl le linn 2012 chun
meabhraíocht d’ardú i dtaobh ghnéithe oidhreachta

• Bhí Clár seachtaine de imeachtaí teagh
laigh, siúlóidí treoraithe, cainteanna, tais
peántais sleamhnán agus laethanta 
spraoi eagraithe do Sheachtain náisiúnta 
Oidhreachta i Lúnasa.

• Chabhraigh an Oifig Oidhreachta le forbairt 
agus le breith a thabhairt ar Thionscnamh 
Oidhreachta Chumann Oidhreachta Laoise 
na Scoileanna, comórtas do bhun-
scoileanna agus do mheán-scoileanna, a bhí
eagraithe i gcomhar le h-Ionad Oideachais 
Laoise;

• Bhí plean i dtaobh fhorbairt inmharthana tod
hchaí cúrsaí pobail i Mainistir Laoise seolta i 
Mí na Samhna;

• Bhí an seimineár bliantúil “Ceiliúradh 
Oidhreacht Laoise” ar siúl i Mainistir Laoise i 
Mí Samhna;
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• Tugadh tacaíocht do ghrúpaí éagsúla i 
leith ócáidí a bhain le h-oidhreacht, e.g. 
Faire Éan Éire de chuid Laoise, Cumann 
Oidhreachta Laoise agus araile.

I dteannta le h-ócáidí, tugadh tacaíocht do leabhar
ar Gheolaíocht Laoise agus Uíbh Fháilí leis An Dr.
John Feehan i 2012. Ina theannta san seoladh an
leabhrán The Laois Garden Trail agus forbraíodh an
gréasán a théann leis atá beo anois ag www.laois-
gardens.ie i bpáirtíocht le Turasóireacht Laoise.

An Cleachtas is Fearr i mBainistíocht
Oidhreachta & i gCaomhnú Gníomhach
Oidhreachta a Chur Chun Cinn.

Tugadh cabhair do réimse grúpaí le tionscnaimh
phraiticiúla chaomhnaithe in ábhair ó shuirbhé fhiab-
heatha go bainistíocht reiligí.

Cuireadh caomhnú na proinntí ag Teach na mBocht,
Domhnach Mór chun cinn i 2012 le cabhair ó
chistíocht Pháirtíochta Laoise. Ceapadh foireann
deartha agus ullmhaíodh plean mion don suíomh,
mar ullmhúchán chun glacadh le tairiscint ó na con-
raitheoirí.

Táscairí Gníomhaíochta Oidhreachta

An méid gníomhaíochtaí 2010 2011 2012

An méid gníomhaíochtaí ó Phlean Oidhreachta Laoise curtha i bhfeidhm:  4 4 4
(Uasmhéid na ngníomhaíochta maoinithe gach bliain ag an gComhairle 
Oidhreachta tithe ó 8 go dtí 4 le ócáidí don seachtain oidhreachta san áireamh.).

Líon cruinnithe de Fhóram Oidhreachta Laoise ar siúl: 3 3 3
Tagann Fóram Oidhreachta Laoise le chéile, de ghnáth, uair amháin gach 
ráithe, le grúpaí oibre ag cruinniú le chéile níos minice mar is gá.

Líon suirbhé bithéagsúlachta déanta:    1 0 0

Líon suirbhéanna oidhreachta forbartha/cultúrtha déanta: 2 1 1

Líon foilseachán ar Oidhreacht Laoise foilsithe /tacaithe: 4 3 1
(Is breis na foilseacháin seo ar thaifid tionscnamh foilsithe tar éis 
suirbhéanna &rl.)

Líon Cainteanna ar an Oidhreacht/Cúrsaí Traenála/Seimineáir eagraithe: 46 50 57
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FORBAIRT EACNAMAÍOCH

Tá páirt ghníomhach ag Comhairle Chontae Laoise
agus tá ról lárnach acu i bhforbairt eacnamaíochta
an chontae. Tá an Chomhairle dírithe ar
infheistíocht a mhealladh isteach ag tabhairt isteach
spioraid féin-fhorbairt inmharthana agus táid dírithe
ar deimhin a dhéanamh de go bhfuil forbairt
chothrom ar siúl mórthimpeall an chontae.

Tasc-Ghrúpa Eacnamaíoch

Tá Bainisteoir an Chontae ina chathaoirleach ar an
dtasc-grúpa eacnamaíoch ina bhfuil ionadaithe ó
ghníomhaireachta stáit agus ó lucht gnó áitiúil agus
soláthraíonn sé pointe fócais do chur chun cinn eac-
namaíoch an Chontae.

San áireamh i nGníomhartha/Cuspóirí tosaíochta
bhí:

•  Forbairt na Páirce Náisiúnta Fiontair 
•  Forbairt an tionscail dhúchasaigh a 

spreagadh/a éascú 
•  Dílárú
•  An cur chun cinn de Chontae Laoise mar ionad

imeachtaí
•  An cur chun cinn d’fhorbairt na hardréimsí

oideachais shainfheidhmigh sa chontae chun 
tionscail nua a mhealladh

•  Forbairt de ghrúpa ardleibhéil tacaíochta mar
aighní do Chontae Laoise

•  Na cuspóirí atá san athbhreithniú um Straitéis
Forbartha Contae 2009-2012 a chur i bhfeidhm,
lena gcuirtear béim ar dheiseanna fostaíochta a
fheabhsú do chách. 

Tá dhá fho-choiste bunaithe ag an Tasc-Ghrúpa de
dhaoine áitiúla gnó a dhéanfaidh moltaí don ngrúpa
maidir le Tionscnaimh Fhorbartha Ghnó agus Mhar-
gaíochta agus Cur Chun Cinn an chontae.

Lár-Ionaid Fiontair

Sholáthar Comhairle Chontae Laoise dhá Lár-Ionad
Fiontraíochta laistigh den gContae ag Port Laoise
agus ag Cúl an tSúdaire. Tá an dá cheann acu os-
cailte do ghnó agus tiomanta do chultúr fiontraíochta
a fhorbairt agus a choimeád ina n-áit féin, faoi
sheac. Faoi láthair tá fiche duine fostaithe ag Ionad
Fiontraíochta Phort Laoise agus tá cúigear ar fhic-
head ag Ionad Fiontraíochta Chúl a’ tSúdaire.

Uasghrádú Pháirc Ghnó Cluain Maighneann

Bhí oibreacha déanta I 2012 a chuir le forbairt
chomhtháite agus comhleanúnach an cheantair ag

neartú bheogacht tráchtála an cheantair agus ag cur
le deiseanna tábhachtacha, fostaíochta in-
mharthana.

Suímh Thionsclaíocha

Leanann Comhairle Chontae Laoise ag coimeád a
ról díreach ag éascú forbairt eacnamaíochta/cruthú
post trí chur de láimh leanúnach suíomh mórthim-
peall an chontae. Leanann an Chomhairle ag fáil
talún le haghaidh fhorbairt tionsclaíoch de bharr
féidearthacht an Chontae do bhreis forbartha agus a
chumas le haghaidh fhiontar nua.

Cómhalartú Phort Laoise

Beidh forbairt suíomh 250 acra in Acomhal Phort
Laoise ann chun an tairbhe is fearr a bhaint as
féidearthacht Forbartha Eacnamaíochta pasáiste
iompair tábhachtach a ritheann trí an Chontae. Tá
an tionscnamh mar thoradh díreach ar an Straitéis
Náisiúnta Spásúil a thugann buntáiste as an
gnáth do Laois agus do Phort Laoise i dtaobh é a
chomharthú mar Nód Iompair agus Calafort Intíre. 

Neartóidh forbairtí ar an láithreán seo an cumas atá
ag Port Laoise ós rud é go bhfuil sé suite i lár na
tíre. 

Ócáid Líonra Gnó

Dhein Comhairle Contae Laoise óstaíocht ar ócáid
líonra ghnó ag áras an Chontae ar an 20ú lá de
Mheitheamh le h-ionadaithe ó ochtó sé cinn de gh-
nóthaí éagsúla i láthair. D’ Éirigh thar barr leis an
ócáid le toirbhirt ó Niall Hughes, Connect Ireland &
Stephen Hughes Grúpa Tigh Ósta Dalata.

SÁBHÁILTEACHT UISCE LAOISE

Seachtain Mheabhraíochta Sábháilteacht Uisce
2012

Mar chuid de thiomantas Laoise do Mheabhraíocht
Sábháilteachta Uisce, rith Sábháilteacht Uisce
Laoise comórtas póstaer do scoileanna le linn
Seachtain Mheabhraíochta Sábháilteachta Uisce ón
28ú lá Bealtaine 2012 go dtí 1ú Meitheamh 2012.
Lorgaíodh ó na leanaí scoile póstaer a dhearadh
agus a dhathú faoin dteideal “Sábhálann Seaicéad
Tarrthála An Bheatha agus is féidir geall ar do
Bheatha-sa féin a chur ar sin”. Bhí an-fhreagra air
agus cuireadh na póstaeir uile ar taispeáint in Ionad
Só Phort Laoise. Bronnadh dearbháin do Shiopa
Spóirt Elvery orthu san a bhuaigh agus a tháinig san
dara áit. Le linn na seachtaine seo bhí cainteanna
faoin mheabhraíocht ar siúl in dá ionad Darú agus
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Baile Fisher. Bhuail Teagascóirí um Shábháilteacht
Uisce le h-iascairí áitiúla, le curachóirí, le siúlóirí
agus le scabhtaí go gcloisfidís uathu conas bheith
sábháilte ar uisce, nó gar do uisce, nó ar bhruach
abhann.

Ranganna Sábháilteachta Uisce

Rith Sábháilteacht Uisce Laoise Ranganna rafara
Sábháilteachta Uisce Earraigh agus Fómhair ag
Ionad Fóillíochta Phort Laoise. Bronnadh teastais ar
gach aoinne a ghlac páirt iontu i Mí Bealtaine 2012,
ag Noel McCarthy, Cathaoirleach Sábháilteacht
Uisce Laoise.

Club Óige

Ar feadh roinnt bhlianta anuas, i ndiaidh na Cásca,
tá Club Óige ar siúl ag Sábháilteacht Uisce Laoise.
Taispeántar don ngrúpa seo conas fearas tarrthála a
úsáid agus bíonn dúshláin ann chun feabhas a chur
ar luas agus ar theicnící. Fuaireamar cuireadh i
mbliana cuaird a thabhairt ar Shábháilteacht Uisce
Phort Láirge. Thaisteal tríocha leanbh agus ceathrar
múinteoir snámh don Trá Mhór agus bhí an-spóirt
ag gach aoinne. Seans iontach ab ea é taithí ar
uisce oscailte a fháil.

SUUP (Sábháilteacht Uisce Uisceach Príomha)

Lean Comhairle Contae Laoise, i gcomhar le Sáb-
háilteacht Uisce Laoise, ag tacú leis, agus ag
eiseachadadh Ceachtanna Snámh, i dteannta le
Sábháilteacht Uisce, do 50 Bun Scoileanna i gCon-
tae Laoise.

Duais Díreach In Am

Bronnadh an “Duais díreach in am” de chuid Seiko
ar an gCaptaen Colin Lalor, Cluain Caoin, Mainistir
Laoise ag Searmanas na nDuais de chuid Sábháil-
teacht Uisce, ag Halla na Cathrach, Baile Átha
Cliath ar an 27ú Samhain 2012. Dhein Colin tarrtháil
chróga bhuacach ar abhainn na Feorach I gCill
Chainnigh ar an 17ú Lúnasa 2011. 

Sé a bhí scríofa ar an lua ”Ag Iarnóin ar an 17ú Lá
Lúnasa 2011, ag Droichead Eoin ar Abhainn na Fe-
orach, Cill Chainnigh, bhí Colin ag rith ar bhruach na
h-abhann nuair a chonaic sé duine faoi bhrú ins an
uisce. D’ordaigh sé do bheirt ag gabháil na slí fios a
chur ar na seirbhísí éigeandála. Gan smaoineamh
fiú, rug sé ar bhaoi agus isteach leis san uisce. Bhí
tuirse ag teacht ar an nduine eile faoin am seo agus
bhí sé imithe faoin uisce cúpla uair. Nuair a bhí sé
ag dul síos arís rug sé ar chaol a láimhe agus thar-
raing sé chun bruach na h-abhann é. Tháinig na
seirbhísí éigeandála agus thosaíodar ar an ngar–
chabhair. Tháinig sé slán ar fad as an eachtra.”

Díreach roimh an tarrtháil chróga seo bhí Colin tar
éis cúrsa sábháilteachta a chríochnú le Cumann
Sábháilteachta Uisce Phort Laoise agus dúirt sé gur
toisc na modhanna tarrthála a fhoghlaim sé ansin a
dhein sé an tsábháil sin.

D’imigh Colin leis ar thuras leis na Náisiúnta Aon-
taithe go luath tar éis na tarrthála. Tá sé anois leis
na Fórsaí Cosanta sa Churrach. Tá sé ag súil le
leanúint lena chúrsa sábhála amach anseo.

Ag an searmanas céanna fuair sé bhall de Chu-
mann Sábháilteachta Uisce Laoise boinn Fad-Seirb-
híse as ucht a bhí déanta acu do shábháilteacht
uisce –
Duais 15 bliain – Ann Marie Maher agus Pat Scully
Duais 20 bliain – Jackie Delaney agus Valerie Case
Duais 30 bliain – Stephen O Toole
Duais 40 bliain – Noel Mc Carthy
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SEIRBHÍS DÓITEÁN AGUS TARRTHÁLA 
CHONTAE LAOISE

Príomh-Oifigeach Thine: Declan Power

Seirbhísí Dóiteáin

D'fhreagair an tseirbhís fheidhmeach ar 532 eachtra
in 2012. Astu seo, bhí 313 mar thinte agus bhí na
cinn eile mar ghlaonna seirbhíse speisialta; 82
tionóisc trácht bhóthair, 25 eachtra thuile agus 112
meascán d’eachtraí eile.

Uasdátú Fearais

Leanadh ar aghaidh le clár uasdátaithe fearas
briogáid dóiteáin le ceannach fearais chomharthaí
teachtaireachta éagsúla ar na feithiclí , fearas
cumarsáide agus análaithe.

Ina theannta san anois tá gach stáisiún lena defibril-
lator uathoibrithe eachtrach (DUE) aige.

Bainistíocht Mhór-Éigeandála

Lean Coiste Bainistíochta Mór Éigeandála de chuid
Chontae Laoise ag cruinniú le céile gach ocht
seachtaine chun plé a dhéanamh ar ár mBain-
istíocht ar Mhór-Éigeandála laistigh de Chontae
Laoise.

Athríodh an plean mór-éigeandála faoi dhó uaire le
linn na bliana agus dáileadh é go dtí an pearsanra
uile, iomchuí.  Bhí oibreacha leanúnacha ar siúl ar
cheantar Seomra na Comhairle. Tá an ceantar
curtha in oiriúint chun feidhmiú mar Ionad Comhor-
daithe Áitiúil Idir-Ghníomhaireacht i gcás go mbíonn
Mór-Éigeandáil fógartha. Tá na fearais agus na
cumarsáidí riachtanacha uile soláthraithe don ionad
mar atá sonraithe laistigh den Doiciméad Treorach
do Ionaid Chomhordaithe Áitiúla.

Bhí trealamh breise agus cumarsáidí soláthraithe do
Cheannasaí na Foirne Saothair ‘ar suíomh’. Chloígh
Comhairle Chontae Laoise le achainí uile na Roinne
i dtaobh idir thraenáil inmheánach do Fhoireann an
Chontae agus Thraenáil Idir Ghníomhaireacht
soláthraithe ag An Roinn.

Siopa oibre Mór Éigeandála

Ar an 7ú lá de Nollaig bhí cleachtas Mór Éigeandála
Idir Ghníomhaireacht ar siúl ag Comhairle Chontae
Laoise ina raibh na trí cinn de Ghníomhaireachtaí
Príomha Freagartha páirteach ann, eadhon Údaráis
Áitiúla Laoise, An Garda Síochána agus Fei-
dhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.  Rith an siopa
oibre go rafar agus bhí an t-aiseolas ó lucht na
páirte agus os na maoir deimhneach.

Traenáil
Chomh maith le traenáil bhunúsach do dhaoine nua

san seirbhís ghlac foireann na briogáide tine páirt I
dtraenáil speisialtóireachta ins na nithe seo a
leanas; an chéad duine i láthair ag ócáid éigeandála
liachta, láimhseáil sábháilteacht tine, ábhair chon-
túirteacha, cúrsaí speisialtóireachta teagaisc, cúrsa
teagascóra caidéal, ardán hiodrálach, fearas anála,
meabhraíocht uisce, traenáil tiománaí, agus iompar
le linn tine i rannáin.

Sláinte agus Sábháilteacht

•  Tarraingíodh suas Clár Bainistíochta Sláinte, Sáb
háilteacht agus Leasa na Seirbhíse Tine ar an 
19ú Eanáir 2012. Bhailigh oifigigh shinsearacha 
tine ar an uainchlár le chéile triocha uaire le linn
na bliana chun an clár a mheas agus 
monatóireacht a dhéanamh ar a aidhmeanna. 

•   d’ Fhostaigh Seirbhís Tarrthála agus Tine Contae
Laoise An Dr Eddie Murphy chun ár Seirbhís 
C.I.S.M. chun Bainistíocht a dhéanamh ar an
Strus a leanann Teagmhais Chriticiúla a thabhairt
do phearsanra uile na seirbhíse tine.

Grúpa Idirchaidreamh Tine sa bhfiathalamh

Dhein Seirbhís Tarrthála agus Tine Laoise óstaíocht
ar sheimineár traenála ar an 12ú Aibreán I dtaobh
tine a throid le héileacaptair.

D’fhreastal Gníomhaireachta mar An Garda
Síochána, Coillte, an tSeirbhís Pháirceanna
Náisiúnta agus Fiabheatha, Bord na Móna, Cosaint
Sibhialta Laoise, Lucht Fás Foraoise Feirmeacha
Laoise agus Lucht Múchta Tine ó thimpeall na tíre le
urlabhraithe ón Roinn Cosanta, ó Aer Fhórsa na h-
Éireann ó Héileacaptair Éireann agus Coillte.

Teastas Sábháilteachta Tine & Iarratais
Phleanála

Bhí Teastais 48 forbairtí trádála i 2012 agus tugadh
comhairle don Údarás Pleanála maidir le 80 iarratas
Pleanála.

Ceadúnú Foirgneamh

Cuireadh Comhairle Chontae Laoise ar a eolas faoi
iarratais i leith 100 tigh tábhairne le ceadúnas faoi
réir Achtanna Ceadúnúcháin Deoch Mheisciúil a
Dhíol, Hallaí Rince Poiblí agus Acht na gCrannchur
agus na nGeall le linn 2012, déanadh iniúchtaí mar
ba gá agus cuireadh tuairisc chuig seirbhís na
cúirte.

Iniúchtaí ar Fhoirgnimh

Déanadh iniúchtaí sábháilteachta dóiteáin ar 74
foirgneamh le linn 2012 agus cuireadh d’ iachaibh ar
roinnt cásanna feabhas a dhéanamh nuair a tugadh
faoi ndeara go raibh laigí iontu.
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Pleanáil Réamh-Eachtra

Lean an Clár Réamh-Eachtra ar aghaidh le linn
2012. Chabhraigh earcaíocht teicneoirí trí scéim
FÁSJobBridge i 2012 tar éis chur go mór leis an
próiseas faoi eolas a sholáthar I dtaobh tithe tim-
peall an chontae atá ar fáil do fhoirne tine atá ag
freagairt glaoch.

Sábháilteacht Tine an Phobail

Bhí léiriúcháin faoi shábháilteacht tine seachadadh
do roinnt grúpaí pobail le linn na bliana.

Nithe a bhí eagraithe le linn seachtain Sábháilteacht
Tine, a bhí ar siúl 1ú Deireadh Fómhair agus 8ú
Deireadh Fómhair, ab ea oícheanta oscailte stáisiúin
agus dáileadh bileoga.

Cosaint Síbhialta Laoise

Is eagraíocht deonaithe é Chosaint Sibhialta Laoise
go bhfuil a bhaill bródúil friotháil air mar sheirbhís
taca d’ard chaighdeán. 

Tá na baill deonacha ioldána agus is príomh-gh-
níomhartha an eagrais
ná:

Garchabhair

Soláthar seirbhís gharchabhrach agus othar carr.

Seirbhísí Tarrthála 

Athshlánú uirbeach, cuardach tuath oscailte le
haghaidh daoine atá i neasnamh go bhfuil an t-aon
ghadhar sábhála agus tarrthála K9 H.R.D. laistigh
des na húdaráis áitiúla acu. Cuardach agus tarrtháil
bunaithe san uisce.

Múchadh tine

Cleachtais chaidéalaithe agus dréimire, ag caidéalú
uisce tuile agus uisce a sholáthar don bpobal.

Seirbhís Mhaor agus Monatóireacht 
Raid-ghníomhaíochta

Aimsiú raid-ghníomhaíocht agus monatóireacht.

Scileanna Leasa

Béilí teo, deochanna agus tacaíocht síc-sóisialta.

Cumarsáid Raidió

Oibriú dhá stáisiún raidió neamhspleácha MSA.,
MAA. agus Raidió Banda Muirí. Tá na córais seo á
rith ónár Aonad Tacaíochta Oibríochta Speisialta.

Freagra Éigeandála

Tá ionaid traenála suite i Sráid Bhaile, Darú agus
Móinteach Mílic. Má tá suim agat sa mhéid sin thuas
agus go bhfuil tú idir aois 16-65, dean teagmháil linn
chun tuilleadh eolais a fháil ag (057) 8864000 nó
ríomhphost ag lpreston@laoiscoco.ie nó tabhair
cuairt chuig ár suíomh idirlín ag 
www.laoiscivildefence.org.
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Coiste Polasaí Straitéisigh um 
Sheirbhísí Iompair & Uisce

Stiúrthóir Seirbhísí: Kieran Kehoe

Cathaoir: Kathleen O’Brien,M.C.C.

Baill Ranna

Brendan Phelan, M.C.C. Francis Gorman
Ben Brennan, M.C.C. Pat Culleton
Jeremiah Lodge, M.C.C. Noreen Byrne
Kathleen O’Brien, M.C.C. Brendan O’Brien
Seamus McDonald, M.C.C.
Matthew Keegan, T.C.

BÓITHRE

Innealtóir Sinsir: John O’Donoghue

Dáiltí Deontas Bhóthar 2012

Fuair Comhairle Chontae Laoise dáileadh iomlán de
€12,325,240 le haghaidh bóithre Náisiúnta &
Neamhnáisiúnta an chontae i 2012. Soláthraíodh
€7.7m den gcistíocht seo ag An Roinn Iompair faoin
gClár Infheistíochta Bóthar Réigiúnach agus Áitiúil
trí Údarás na mBóthar Náisiúnta

Soláthraíodh cistíocht ag An Roinn Iompair do
na scéimeanna seo a leanas faoin Chlár
Infheistíochta na mBóthar áitiúil agus Réigiú-
nach trí Údarás na mBóthar Áitiúil.

Scéimeanna Sainiúla Feabhais

Fuair Comhairle Contae Laoise cistíocht Deontais
sainiúil Feabhsúcháin ón Roinn Iompair do na
scéimeanna seo a leanas i 2012.

Bóthar na Buiríse - €1,293.31

Lean an tionscnamh seo le h-ath-ailíniú Bhóthar na
Buiríosa don dtríú bhliain agus dhírigh sé ar thim-
peallacht Lána na nOinniún. Bhí ceannach talún
bainteach leis an scéim a bhain le h-Ordú Chean-
nach Éigeandála agus tógáil bhóithre, cosán, conair
rothar, lintéir do shruthán nua, draenáil bhóthair,
bonneagar teileachumarsáide, oibreacha soilse
phoiblí agus seirbhísí coimhdeacha eile. Chuir an
scéim seo feabhas mór ar chúrsaí sábháilteachta
bóthar do lucht a n-úsáidte idir an baile agus na h-
áiteanna cónaithe agus na meán scoileanna os
comhair Ghairdíní Ashley agus leis an eanga
bhóthar i gcoitinne.

Scéimeanna Feabhsúcháin Sainiúla Eile

Scéim Leithdháileadh 
LS5032 Droichead Garrán na Beithe
Athchur an Droichid atá ann €80,000
LT97122 Droichead Ceapach Lug
Athchur an Droichid atá ann  €60,000

Bearta Ceartaithe Sábháilteacht Bhóthar

Sa bhliain 2012 fuair Comhairle Contae Laoise lei-
thdháilte chun Scéimeanna um Bhearta Feabh-
súchán Sábháilteacht Bhóthar a chur ar bun ag
ionaid éagsúla mór-thimpeall an chontae. Caitheadh
€1,014,476 ar scéimeanna Bhóithre Náisiúnta agus
€172,770 ar Scéimeanna Bhóthar Neamh-Náisiúnta.

Bhí scéimeanna na mBóthar Náisiúnta mar seo a
leanas: 

Scéim Leithdháileadh
N77 Mainistir Laoise €47,000
N78 Baile Laighneáin €37,000
N80 Díseart €40,000
N80 Beárna Gaoithe €71,000

Ins na scéimeanna thuas bhí feabhsúcháin
acomhal, bearta moillithe tráchta, feabhas ar an
Soilsiú Sráide, cosáin, áiseanna trasnaithe bóthar
do choisithe agus soláthar comharthaí.

Bhí na scéimeanna bóthar Neamh-Náisiúnta mar a
leanas:

Scéim Leithdháileadh
R435 Carraig Phádraig €40,000
R430 Buaile Beag €30,000
R433 Ráth an Domhnaigh €30,000
R435 Glaise €30,000
L3838 Cúl na Beiche €41,000
L3932 Ros na Mullán €20,000
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L7176 Úll Ghort €10,000

Bhí nithe ins na scéimeanna thuas mar aith-líneáil,
feabhsúcháin, ós-ardú, feabhsú léargais agus
soláthar chomharthaí ag acomhail.

Sábháilteacht Bhóthair

Fuair 395 leanbh Traenáil Rothaíochta Sábháilte tríd
an sé seachtaine clár scoile. Ghlac 50 scoláire páirt
i gclár Traenála Sábháilte Rothair aon lae a bhí ar
siúl sa charr clós faoi thalamh le linn Seachtain
Náisiúnta na Rothar. Is méadú é seo de bhreis is
tríocha dó leanbh agus trí scoil náisiúnta nua ag
glacadh páirt san Clár Rothaíochta Sábháilte.
Leanann ceithre scoil dara leibhéal ag glacadh páirt
sa Chlár Tiomáin don Bheatha.

Mhéadaigh ar an éileamh arís i mbliana do ábhair
sár-fheicthe mar bháscótaí agus bandaí frith-
chaitheamh caol-láimhe. Tá an dáileadh do bhun-
scoileanna agus do sheirbhísí pobail éagsúla ag
leanúint ar aghaidh le h-achainí faighte ó ghrúpaí
súgradh agus ó Clubanna Lúith-chleasa i mbliana.

Ta an comhoibriú leanúnach idir Mheabhraíocht
Chomhshaoil, Páirtíocht Sport Laoise agus An
Taisce tar éis a dheimhniú gur freagraíodh gach
achainí ar fhearas sábháilteachta, ar bheisteanna
ard-fheicthe agus ar thraenáil le tacaíocht leanú-
nach don Bhrat Taistil, faoi Chlár na Scoileanna
glasa.

Thug an t-Oifigeach um Shábháilteacht Bhóthar
cuaird ar chúig cinn de scoileanna náisiúnta agus ar
chruinniú pobal ar airdeall a bhí ag tacú le h-
oideachas faoi shábháilteacht bhóthair.

Pábháil Tánaisteach Náisiúnta agus 
Mion-Oibreacha Feabhsúcháin

Bhí pábháil agus leasaithe beaga déanta ar na
bóithre seo a leanas i 2012:

N80 Cúil na n-Abhall — Sráid Bhaile — €780,000:
Pábháil thairis an N80 ar Corr Bhaile, An Mhóin-
teach Mílic agus ag Sráid Bhaile. Thóg an Chuid
Thoir oibreacha feabhsúcháin substaintiúla draenála
ag Sráid Bhaile roimh an phábháil mar chuid den lei-
thdháileadh seo.

Fuarthas leithdháileadh de €620,000 chun feabhas
a chur ar acomhal N80/L2117 ag Coillte Laoise.
Chríochnaíodh ceannach na talún i 2012 agus
úsáidfear an leithdháileadh chun chríoch a chur le

tógáil na scéime i 2013. 

Bóithre Neamh-Náisiúnta a Chothabháil

Dhein Comhairle Chontae Laoise oibreacha cothab-
hála ar Bhóithre Réigiúnacha agus Áitiúla an chon-
tae, ar aon dul le blianta eile. Tá oibreacha
draenála, cóiriú gruaimhín, deisithe cosán,
comharthaí a chur suas agus a athrú, ath-líniú,
soláthar stud, glanadh sráide agus bailiú bruscair
agus bacainn/sreangú sábháilteachta a athrú san
áireamh ins na hoibreacha seo.

Bhí oibreacha Neartaithe agus Cóirithe Dromchla
déanta i 2012, faoi an gClár Oibreacha Bhóithre Il-
Bhliantúla 2011-2013 ar Bhóithre Réigiúnacha agus
Chontae mórthimpeall an chontae. Bhí iomlán de
57.5km Bóithre Réigiúnacha agus Chontae
neartaithe agus bhí 39.6 km de dhromchla cóirithe i
2012. 

Clár um Chomharthaí Bhóthar Réigiúnach

Le linn 2012, chuir an Chomhairle críoch le clár
seachadadh Chomhartha Bóthar Réigiúnach le h-
uasghrádaithe ar chomharthaí treo ar gach bóthar
réigiúnach.

Scéimeanna Maoinithe na dTáillí Forbartha

Chuathas ar aghaidh le roinnt scéimeanna trí Táillí
Forbartha i 2012.

•  Cuar-Bhealach Thuaidh Phort Laoise

Táthar ag súil go mbeidh codanna an bhóthair seo
eiseachada trí fhorbairt tailte criosacha.

•  Timpeall-Bhóthar an Deiscirt, Port Laoise

Tá Comhairle Chontae Laoise ag leanúint le
cistíocht speisialta a lorg chun an bealach a
chríochnú neamh spleách ó fhorbairt phríob
háideach na dtailte.

•   Scéimeanna Eile

D’aithníodh na scéimeanna seo a leanas chun
iad a fhorbairt chuig chéim na pleanála:

- Cuireadh Cuid a VIII den Síneadh de 
Bhóthar Faoisimh Cheatharlach ar Thais
peáint go poiblí I Samhain 2012.  Beidh mion
dearadh agus ceannach talún ag tosú go 
luath i 2013 tar éis críoch a bheith curtha le 
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próiseas Cuid a VIII.  

- Bóthar Faoisimh Thiar Chúl a’ tSúdaire ar tí 
a bheith ullmhaithe do iarratas pleanála faoi 
Acht um Bhonneagair Straitéisigh.

Rannpháirtíocht an Phobail in Scéim 
Oibreacha Bóthar

Lean an scéim seo i 2012 (€170,000) agus tugadh
faoi 4 dtionscnamh go buacach i dteannta le pobail
áitiúla.

Táscairí Seirbhíse Náisiúnta

R: Bóithre

R.1 Faid i gciliméadair de Bhóithre Áitiúla agus
Réigiúnacha feabhsaithe agus á gcothabháil
faoin gClár Athchóirithe: 

97.1km

Faid i gciliméadar de bhóithre áitiúla agus
réigiúnacha tógtha faoi scéim deontas na
bhfeabhas sonrach gach bliain:

0.5km 

SEIRBHÍSÍ UISCE

Innealtóir Sinsir: Michael O’Hora

Tá feidhmeanna na Seirbhísí Uisce roinnte i 
gceithre chuid:

•  Oibríocht Leanúnach agus Cothabháil  
Scéimeanna Uisce agus Fuíoll Uisce

•  Clár Infheistíochta Caipitil
•  Clár Uisce Tuaithe
•  Soláthar agus cothabháil Reiligí 

Soláthraíonn Seirbhísí Uisce tacaíocht, chomh
maith, don Roinn Pleanála agus téann siad i
gcomhairle leis an bpobal faoi ghnéithe pleanála
bainteach le seirbhísí uisce agus fuíoll uisce.

Oibríocht agus Cothabháil Leanúnach

Tá an Roinn Seirbhísí Uisce freagrach as soláthar
agus cothabháil soláthar uisce dóthanach agus
cóireáil fhuíoll uisce agus áiseanna cur de láimh a
chloíonn le Treorach Uisce Óil an AE agus le Treo-
rach Cóireála Fuíoll Uisce Uirbeach an AE.

Soláthraíonn Comhairle Chontae Laoise timpeall
24,000 méadar ciúbach uisce faoi láthair sa ló.
Faoi láthair, tá méid an uisce gan tuairisc ag 34%,
méid atá níos fearr ná an meán náisiúnta. 

Caighdeán Uisce

Tá feidhmeanna reachtúla ag Comhairle Chontae
Laoise maidir le monatóireacht a dhéanamh ar
sholáthar uisce óil sa chontae mar atá said leagtha
amach i Rialacháin an AE (Uisce Óil) Uimhir 2,
2007.

Tá an ghéilliúlacht ag Laois le caighdeáin an
tsoláthair uisce inólta phoiblí den gcéad scoth. Ta
caighdeán an uisce ag ardú bliain i ndiaidh bliana. 

Doirteadh chuig na Séaraigh

Tá gá le ceadúnas, faoi réir Acht an Rialtais Áitiúil
(Truailliú Uisce) 1977 agus 1990 agus a rialacháin,
le haghaidh aon chuideachta a scaoileann eisilteach
trádála (le huiscí fuaraithe san áireamh) go dtí an
séarachas. 

Eisítear os cionn 100 ceadúnas ag Comhairle Chon-
tae Laoise gach bliain do lucht gnó sa chontae agus
déantar monatóireacht ar an eisilteach ó na gnóthaí
san ar bhonn rialta le linn na bliana.

Ceadúnas Eisilteach Fuíoll Uisce GCC

Faoi Rialúcháin 2007 i leith Eisilteach Fuíoll Uisce
(Údaraithe) ní foláir do Chomhairle Chontae Laoise
cur isteach ar cheadúnais don GCC chun ár gcuid
Áiseanna Cóireála Fuíoll Uisce a fheidhmiú. Aigh-
níodh iarratais i leith gach ceann de na 29 gcinn de
Fhearais Chóireála Fuíoll Uisce chuig an GCC ó
2007 go 2009 agus chuige seo tá ceadúnais tugtha
do Áiseanna Phort Laoise agus do Chluain na Slí
agus teastais faighte ag 15 de áiseanna beaga sa
chontae. Déanfaidh an GCC athbhreithniú ar na
Ceadúnais ó am go céile atá tugtha amach aige.

Clár Infheistithe Caipitil

Oifig na dTionscnamh Caipitil

Tá Oifig na dTionscnamh Caipitil freagrach as
eiseachadadh na scéimeanna móra Uisce agus
Fuíoll uisce gur thug An Roinn Chomhshaoil
Oidhreachta & Rialtais Áitiúil cead dóibh faoi Chlár
Infheistíochta na Seirbhísí Uisce 2010 – 2013.  Foil-
síodh an t-athbhreithniú is déanaí den gclár in Iúl,
2011. 
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Scéim Fheabhsaithe soláthar Uisce Chúl a’ tSúdaire

Fanann an scéim phríomha i gcatagóir ‘Scéimeanna
ag an gCéim Pleanála 2010 – 2013’ faoin gClár
Infheistíochta Seirbhísí Uisce. I Mí Marta 2012 tha-
caigh an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Ái-
tiúil le buiséad do tháillí comhairliúcháin do
oibreacha céim ar aghaidh ag tobar La Bergerie.
Críochnaíodh trialacha hidrigeolaíoch ag tobar
páirce La Bergerie agus fuarthas amach gur an-
fhoinse inmharthana uisce é do Chúl a’ tSudaire.

Scéim Sholáthar Uisce Mhóinteach Mílic 
agus Phort Laoise

Cuireadh an dearadh sonrach agus ullmhúchán
doiciméad an chonartha don scéim phríomha chun
cinn i 2012. 

Cuireann an clár an scéim phríomha san chatagóir
‘Scéimeanna ag céim na Pleanála 2010 – 2013.’ 

Tar éis Athbhreithniú Bliantúil WSIP in Iúl 2011 fuar-
thas ceadú na Roinne do chonarthaí nua réamh-
oibreacha a fheabhsóidh cinnteacht agus caighdeán
an tsoláthair uisce. Cuireadh aighniú mion-bhuiséid
isteach ina dhiaidh sin chun na conarthaí sin a chur
chun cinn. Tá doiciméid an chonartha críochnaithe
anois agus táthar ag súil go mbeidh sé curtha
amach le haghaidh tairisceana i gcéad ráithe 2013.

Scéim Shéarachais Chomh-Shráid Bhailte Laoise 

Seoladh na conarthaí DTF chuig conraitheoirí ar an
ngearrliosta agus tá na conarthaí sin á scrúdú faoi
láthair. Nuair a bheidh sé seo críochnaithe agus
molta aighneofar é chuig RCP&RÁ don mholadh
deiridh chun an conradh a thabhairt. 

Ta conradh an Líonra ar thairiscint faoi láthair. Nuair
atá tuarascáil na tairisceana thart agus molta ag
Comhairle Contae Laoise seolfar é chuig RCPRA
don mholadh deiridh chun an conradh a thabhairt. 

Bogach Tógtha Comhtháite Chluain na Slí

Tar éis Ceadúnas Eisilte Fuíll Uisce an GCC a
bheith eisithe do Chluain na Slí, agus tar éis plé a
dhéanamh leis An Roinn, tógadh Bogach
Comhtháite Tógtha do Chluain na Slí. Fógraíodh an
conradh do BCT Chluain na Slí i Feabhra 2011. Tu-
gadh an conradh ina dhiaidh sin do Innealtóireacht
Chathartha Cillín agus thosaigh an obair thógála ar
an suíomh i Lúnasa 2011 agus críochnaíodh é i
Bealtaine 2012.

I Meitheamh 2012, dhein Comhairle Contae Laoise
óstaíocht ar chuaird ó Leas Aire acmhainní Uisce sa
tSín agus a cuid oifigeach, mar aon le pearsanra ón
Roinn Chomhshaoil. Bhí an-dúil acu go bhfeicidís an
Bogach Comhtháite Tógtha (BCT) ag obair.

Tugadh léiriú ag imlíniú stair thogra Chluain na Slí
agus ar a fhorbairt bhuacach do na cuairteoirí. Bron-
nadh ábhar potaireachta ag ealaíontóir áitiúil –
Franz Caffrey agus leabhar ar shuímh oidhreachta i
gContae Laoise sular lean an grúpa ar aghaidh le
turas timpeall suíomh an BCT.

Thug Duncan Steward, Comhshaolaí agus Craoltóir,
turas ar an suíomh, chomh maith, agus é ag ullmhú
clár ECO Eye do shraith RTE, atá le bheith ar siúl ar
an dteilifís ar an Mháirt, 26 Feabhra 2013.

Scéim Shéarachais Ghrúpa Sráidbhailte Laoise

Cheadaigh an Roinn an tionscnamh seo mar ‘Scéim
ag céim na Pleanála’ ina an gclár 2010 – 2012, foil-
sithe in Aibreán 2010. Clúdaíonn an scéim seo cúig
cinn de shráid-bhailte mar An Baile Nua, An Eala,
Baile na Cille. Eiréil agus Baile Átha an Róine.
D’ullmhaíodh plean le h-aghaidh cheapachán na n-
Innealtóirí Comhairleach i Mí na Nollag 2012 le h-
aghaidh a aighniú don Roinn i gcéad ráithe 2013.

Scéim Shéarachais Mhóintigh Mhílic

I Mí Bealtaine 2012, thug An Bord Pleanála cead
coinníollach do Chuid a 2 de Scéim Shéarachais an
Mhóintigh Mhílic chun an toirt a mhéadú agus uas-
ghrádú a dhéanamh don chóras a shásódh pobal de
8000. Fanann an scéim phríomha sa chatagóir
“Scéimeanna ag Céim na pleanála 2010 – 2013 faoi
Chlár Infheistíochta Seirbhísí Uisce 2010 – 2013.

Scéim Shéarachais Chúl a tSúdaire (le Ioma/Baile
Briotáis /Cill an Aird san áireamh)

I Mí Bealtaine 2012, thug An Bord Pleanála cead
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coinníollach do Chuid a 1 de Scéim Shéarachais
Chúl a’ tSúdaire chun an toirt a mhéadú agus uas-
ghrádú a dhéanamh don chóras a shásódh pobal
de14,000. Fanann an scéim phríomha sa chatagóir
“Scéimeanna ag Céim na pleanála 2010 – 2013 faoi
Chlár Infheistíochta Seirbhísí Uisce 2010 – 2013.

Caomhnú UIsce

I Feabhra 2012 ghlac an RCPRA le Tuarascáil
Straitéise Athshlánú Píobán Príomha Uisce agus
mhol sé cleachtais oibre a aithníonn faid iomlán de
39km le h-athnuachan/nó a athchur. Cheadaigh an
RCPRA, chomh maith, buiséad de €2.35m don
gcéad chonradh athshlánaithe na bpíopán. I Mí an
Mheithimh 2012 tugadh conradh teiliméadrachta
trasna tíre do chóras teiliméadrachta a thabharfadh
an chaoi do Chomhairle Chontae Laoise
monatóireacht a dhéanamh ar bhrú agus ar úsáid
uisce ag 108 suíomh méadair suite mórthimpeall an
Chontae. Críochnaíodh Conradh fiosraithe suímh
don gcéad chonradh athshlánaithe píobán príomha i
mí na Nollag 2012. Lorgaíodh conraitheoirí go
mbeadh suim acu san chéad Chonradh do Athsh-
lánú na bPíobán Príomha Uisce, Conradh Uimhir a
1. Tar éis measúnú a dhéanamh ar na h-aighneach-
taí, cuireadh ochtar conraitheoirí ar an ngearr-liosta i
Mí na Nollag 2012 agus iarrfar orthu tairiscintí a
dhéanamh don gConradh i 2013.

Clár Uisce Tuaithe

Táid seo a leanas san áireamh i gClár Uisce Tuaithe
na Comhairle:

•  Scéimeanna Uisce Grúpa
•  Scéimeanna Uisce agus Séarachais Beaga
•  Deontais le haghaidh Fearais Uisce Tobar

Aonaracha

Scéimeanna Uisce Grúpa

Soláthraíonn scéim uisce grúpa soláthar uisce
príobháideach do 2 theach nó níos mó trí fhoinse
soláthair comónta nó roinnte agus córas dáilte.

Cabhraíonn an Chomhairle le grúpaí trí oibriú i
bpáirtíocht leo agus trí:

•  Comhairle agus treoir a thabhairt ar fhoirmiú agus
ar fheidhmiú na scéimeanna grúpa

•  Chomhairle theicniúil a sholáthar ar fhadhbanna
foinse agus soláthair, ar ghréasáin dáilte, ar
chaighdeán agus ar chóireáil uisce, dearadh
scéime, &rl.

•  Ag tabhairt cumas do ghrúpaí soláthar uisce a
thógáil ó phríomhlíonra uisce poiblí sa chás go 

bhfuil sé seo indéanta
•  Comhairle agus cúnamh a thabhairt ar sholáthar

tairiscintí agus luachála
•  Scéimeanna grúpa cúnamh deontais suas go

85% den gcostas ceadaithe, le teorainn €6,475
per teaghlach

•  Maoirseacht ar chaighdeáin tógála
•  Fóirdheontas bliantúil a sholáthar le haghaidh

chostais feidhmithe agus cothabhála a bhí caite
ag an grúpa sa scéim.

Faoi láthair tá 62 GrúpScéim Uisce i bhfeidhm i
Laois. 

Achoimre ar na Deontais a íocadh in 2012

Grúpscéimeanna Uisce a 
Thógáil i gCúram €205,575
Ballyfin G.W.S. and Reary G.W.S

Uasghrádú ar Ghrúpscéimeanna 
Uisce atá ann cheana €267,678
Cullohill G.W.S., Errill G.W.S., The Heath G.W.S.
and Ballacolla G.W.S., Ballypickas G.W.S. and Bar-
rowhouse G.W.S.

Fóirdheontais €383,873
Do na G.S.Uanna éagsúla sa chontae.

Scéimeanna Beaga Uisce & Séarachais €557,116

Soláthraítear maoiniú do thionscadail chaipitiúla le
haghaidh soláthar d'uasghrádú de scéimeanna
beaga uisce agus séarachais a fhorlíonann bearta
uisce tuaithe atá ann cheana. Sa bhliain 2012, bhí
obair déanta ar na scéimeanna seo a leanas:

• Ballyroan Water Supply
• Portlaoise Water Supply
• Arles Water Supply, 
• Kyle Water Supply, 
• The Strand Water Supply, 
• Durrow/Ballinakill Water Supply, 
• Coolanagh Water Supply, 
• Pumphouse Disinfection Upgrades, 
• Durrow Waste Water Treatment Plant, 
• Ballyroan Waste Water Treatment Plant, 
• Ballinakill Waste Water Treatment Plant 

and Arles Waste Water Treatment Plant.

Aidhm Chomhall Speisialta Comhshaoil  

Soláthraíodh cistíocht do bhailte beaga agus do
shráidbhailte chun comhall a dheimhniú le riach-
tanais reachtúla chomhshaoil. Bí Scéim Fhuíll Uisce
Bhaile Átha an Róine an t-aon bhaile i gContae
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Laoise a fuair cistíocht faoin scéim seo.

Scéim Deontais um Sholáthar Uisce Aonair €57,239

Tá deontas de 75% de chostas faoi réir deontais
d'uasmhéid €2,031.58 iníoctha d'uasghrádú de
sholáthar uisce aonair príobháidí nuair nach mbíonn
aon ghrúpa eile nó soláthar poiblí ar fáil. 

Coiste Monatóireachta Uisce Tuaithe

Bunaíodh Coiste Monatóireachta Uisce Tuaithe i
1998. Tionólann an Coiste gach ráithe chun
comhaontú agus mónatóireacht a dhéanamh ar an
gClár Uisce Tuaithe. Tá an Coiste déanta suas
d'ionadaithe ón I.F.A, ón I.C.M.S.A, ón gCumann
Contae de Grúpscéimeanna Uisce, ón gCumann
Náisiúnta de Grúpscéimeanna Uisce agus de bhaill
agus oifigigh ó Chomhairle Chontae Laoise.

Soláthar agus Cothábháil Reilligí

Lean Comhairle Chontae Laoise ag feidhmiú fiche
seacht reilig mórthimpeall an chontae ag Mainistir
Laoise, Eanach Tirim, Baile an Chalaidh, Béal Átha
na Coille, Baile Adaim, Baile Finn, Baile Uí Laigh-
neáin, Teach na Bearbha, an Bhuiríos, Cam Ros,
Baile an Chaisleáin, Cluain na Slí, Ioma,
Darú, Cillín Ard, Cill Uisean, Móinteach Mílic,
Maighean Rátha, Maigh Eanaigh, Port Laoise, An
Ráithín, Ráth Domhnaigh, Ros Fhionnghlaise, Sean
Chua, Sléibhte, An Sráidbhaile agus Tigh Mochua.

Tá Cláraitheoirí Reilige fostaithe do gach Reilig de
chuid na Comhairle le freagracht orthu do dhío-
lachán plásóga agus cothabháil a dhéanamh ar rolla
na reilige. 

Cuid tábhachtach den rannóg is ea na taifid a
chothabháil. Lean an obair seo ar aghaidh i 2012.

Leithris Phoiblí

Caitheadh €74,000 ar chothabháil na leithreas poiblí
i bPort Laoise, i Maighean Rátha agus sa tSráidb-
haile.

Struchtúir agus Áiteanna Contúirteacha 

Tá an chumhacht ag an gComhairle déileáil le
struchtúir nó áiteanna má tá an pobal i mbaol nó má
tá, nó gur dhócha go mbeidh aon duine nó do aon 
réadmhaoine i mbaol.  

D’fhéadfadh fógra a fhreastal ar úinéir áite/struchtúr
dá leithéid ina bhfuil oibreacha riachtanach le
déanamh ann.  Más gá, féadfaidh an Chomhairle an
obair a dhéanamh agus na costais a fhorchúitiú.

Táscairí Náisiúnta Seirbhíse 

E. Uisce – Eanáir go Nollag 2012

E.1 Uisce Gan Tuairisc (UGT) mar % den uisce
iomlán soláthraithe faoi na scéimeanna 
soláthair uisce go bhfuil an tÚdarás Áitiúil 
freagrach as: 34%

E.2 Céatadán torthaí anailíse an uisce óil ag
réiteach leis na riachtanais reachtúla maidir 
le:

Scéimeanna Poibl: 99.7%

Scéimeanna Príobháideacha: 97%
(where appropriate)
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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,Áit Chónaithe Phríobháideach 
Neamhphríomha,Táille Tí, Iniúchadh Inmheánach,
Muirear teaghlaigh, Ullmhú Buiséid agus Ráitis
Airgeadais Bhliantúil, Bainistíocht Airgeadais agus
na gnóthaí uile a bhaineann leis.

Rátaí

Ba é €64.63 an Ráta Bhliantúil Ginearálta ar Lu-
acha. Ba é an t-Iolraitheoir Luacha In-ráta le
haghaidh Port Laoise agus Móinteach Mílic ná:

Port Laoise: €66.63
Móinteach Mílic: €67.43

Muirir Uisce

I 2012 bhí 2,853 úsáideoirí tráchtála ann agus rin-
neadh méadarthomhas ar 2,736 acu san.  Bí an
táille ar uisce méadraithe i 2012 ná €0.96 in aghaidh
1,000 lítear agus €1.45 in aghaidh 1000 lítear de
fhuíoll-uisce. Ina theannta san bhí táille
sheasmhach de €60 ar chíos mhéadair in aghaidh
na bliana.  Bhí táille seasta ann do na tomhaltóirí
eile.

Na Billí a Dhíol go Tapaigh

Cloíonn an Chomhairle le téarmaí an Achta um Bhillí
a Dhíol in Am Tráth.

Líon iomlán na ndíolachán déanach sa bhreis ar
€250: Nil

Áit Chónaithe Phríobháideach 
Neamhphríomha (NPPR)

Leis an Acht um Rialtais Átiúil Local Government
charges act 2009 tugadh isteach muirir bhliantúil de
€200 ar áiteanna cónaithe príobháideacha neamh-
phrionsabail. Is iad na húinéirí a íocann é seo go dtí
an NPPR ar son an údaráis áitiúil ina bhfuil an
réadmhaoine suite ina gceantar.  Is féidir an ío-
caíocht a dhéanamh trí shuíomh gréasáin an NPPR
www.nppr.ie  nó is féidir é a íoc trí fhoirm
chlárúcháin an NPPR a chur isteach agus an 
íocaíocht a thabhairt don oifig airgeadais dod'

Chomhairle Chontae áitiúil.  
Is é an 31 Márta an dáta dliteanais don mhuirir
NPPR.  Is é an 31 Bealtaine an dáta dlite. Tabhófar
pionóis de €20 in aghaidh na míosa tar éis an 30
Meitheamh. 

I 2012, bhí 3,216 Áit Chónaithe Phríobháideach
Neamhphríomha ar an liosta le hadmhálacha de
€855,436

Táille Tí

Tógadh isteach An Táille Tí ag Acht an Rialtais Ái-
tiúil (Táille Tí) 2011 agus tá sé in-díolta ag úinéirí
sealúchais chónaithe.

Tá an Táille Tí in úsáid chun maoiniú a dhéanamh
ar sheirbhísí áitiúla mar thine agus seirbhísí éige-
andála; cothabháil agus glanadh sráideanna;
pleanáil agus forbairt; páirceanna poiblí, soilse
sráide; leabharlanna; spáis oscailte agus áiseanna
só.

Beart eatramhach é an Táille Tí agus cuirfear
deireadh leis ar an gcéad lá Eanáir 2013 leis an
Cháin Sealúchais Áitiúil ag teacht ina áit. Tá
dliteanas ar 26,185 sealúchais an táille a dhíol sa
Chontae. Chuige seo tá 66% de lucht seilbhe tí tar
éis an táille a dhíol.

Cáin Ghluaisteán

Leanann an Roinn Cánach Ghluaisteán ag soláthar
seirbhísí atá in úsáid go forleathan ag an bpobal.
Clúdaíonn an Córas (Comhad Tiomána Feithicle
Náisiúnta) CTFN gach cáin ghluaisteán agus gach
ceadúnas tiomána.

B’ iad na hidirbhirt iomlána a dhein OMC Laoise i
2012 ná 72,120.

Rátaí Nua CO2

Beidh cáin gluaisteán do fheithiclí nua cláraithe air,
nó ina dhiaidh an 1ú Iúil, 2008 déanta amach
bunaithe ar dhá cheann déag de bhandaí CO2.
Beidh an cháin ó €120 sa bhliain dos na gluaisteáin
is glaise go €2,350 le haghaidh gluaisteáin leis na
rátaí astaithe is airde.  Tá rátaí cánach gluaisteán
grádaithe mar a éiríonn rátaí na n-astaíochtaí CO2.

Gnáthaimh Chlárúcháin Fheithiclí Leasaithe

Tá na Coimisinéirí Ioncaim tar éis na Seirbhísí
Tástála Gluaisteán Náisiúnta a cheapadh chun fei-
dhmeanna cláraithe feithiclí a dhéanamh ar a son. Is
féidir teagmháil a dhéanamh leo ag 1890 927 787
nó ar líne ag www.nct.ie/vrt
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Ceadúnais Feithicle

Bé an teacht isteach iomlán do 2012 ná
€10,768,187, i gcomparáid le €10,655,874  i 2011.
Bé méid na gceadúnas feithicle (dioscaí) a eisíodh i
2012 ná 51,306 i gcomparáid le 53,658 i 2011.

Ceadúnais Tiomána

Bé €174,140 méid na bhfáltas (le dúbailtí san
áireamh) le haghaidh 2012 i gcomparáid le
€176,315 le haghaidh 2011. Bé 10,936 méid na
gceadúnas tiomána a eisíodh i 2012 i gcomparáid le
10,392 i 2011. Ní foláir do gach iarrthóir dá chéad
Ceadúnas Foghlaimeora Teist Teoirice a dhéanamh.
Is é an uimhir fóin chun glaoch a dhéanamh do the-
ist 1890 606 106.  Má tá do chéad Cheadúnas
Foghlaimeora catagóir B dátaithe i ndiaidh an 4ú
Aibreán 2011 ní foláir duit cúrsa 12 uair a’ chloig de
Thraenáil Riachtanach Tiomána (TRT) nó Cúrsa
Bunúsach Traenála faid 16 uair a chloig sular féidir
leat rothar gluaiste a thiomáint ar bhóthar poiblí.

Tá deireadh tagtha leis an gceadúnas páipéir i
2012. Ón 19ú Eanáir go dtí Meán Fómhair 2013
beidh do iarratas ar cheadúnas próiseáilte ag
Comhairle Contae Laoise ach gheobhaidh tú cárta
ceadúnais de stíl nua plaisteach. Ó mheán
Fhómhair 2013 déileálfar leis na h-iarratais uile ag
an soláthraí nua seirbhíse – a n tSeirbhís Cheadú-
nais Tiománaí Náisiúnta (SCTN).

Tástáil Feithicle 

Bhí Teastais ar Ród acmhainneachta le haghaidh
feithiclí trádála/earraí eisithe i leith 5,942  feithicle le
linn na bliana i gcomparáid le 6,036 do 2011. Tá
teist RCORÁ riachtanach gach bliain do gach 
feithicle trádála/earraí.

TNG: Teist Náisiúnta Gluaisteán

Tá tástáil feithiclí príobháideacha ar siúl ar bhonn
leanúnaí ó Eanáir 2000. Tá Lárionad Laoise ag Lári-
onad Gnó Lios na m-Bard, Bóthar Thigh Mochua,
Port Laoise. Bíonn an chéad Teist tar éis 4 bhliain
agus gach 2 bhliain ina dhiaidh sin. Cairr seanré an
t-aon feithicle ná caithfear an teist seo a dhéanamh
orthu. 

Uaireanta Cloig Oscailte: 

9.30  – 15.30, ó Luan go h-Aoine le am lóin
san áireamh.

Céadatán bearta Mótarchánach: 31/12/2012

% na n-Idirbhearta Mótar-Chánach a: 

Adhéileáiltear leo leis an gcustaiméir:

90.49% (55,175) 

Adhéileáiltear leo tríd an bpoist:

9.51% (5,797) 

Adhéileáiltear leo on-line:

39.87% (32,263) de custaiméirí cáilithe

36% an figiúr don ngnó ar-líne ina iomlán

Líon uaireanta ar
oscailt sa tseachtain: 28.85 hours

Méid na nIarratas Ceadúnais Feithiclí tríd an bpost
agus % de na hiarratais poist san iomlán ar
déileáladh leo:

a)  ar an lá céanna  99.26%  (5,754)
b)  ar an dara nó an tríú lá 0.41%  (     24)
c)  ar an gceathrú nó an cúigiú lá  0%  (       0)
d)  thar 5 lá 0.33%  (     19)

Méid na nIarratas Ceadúnais Feithiclí (le luach
airgeadaíochta) agus  % de hamhail iarratais ar
déileáladh leo:

a)  ar an lá céanna 88.06% (8,821)
b)  ar an dara nó an tríú lá 11.50% (1,152)
c)  ar an gceathrú nó an cúigiú lá  0.10%(10)
d)  thar 5 lá 0.30%( 34)

BAINISTÍOCHT AIRGEADAIS
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Bailiú Cánach 31/12/2012 31/12/2011

Iasachtaí Tithíochta

a) Méid a bailíodh ag deireadh na bliana
mar chéatadán den méid atá le teacht: 76% 81%

b) Céatadán na riaráistí:
(i)  níos lú ná mí amháin 1.7% 2%
(ii) 1 - 2 mhi d’aois 2 % 4%
(iii) 2 – 3 mhí d’aois 3.1% 3%
(iv) thar 3 mhí d’aois 93.2% 91%

Cíosanna

a) Méid bailithe ag deireadh na bliana mar 
chéatadán de mhéideanna dlite. 94% 94%

b) Céatadán na riaráistí
i)  Níos lú ná ceithre seachtain 10.7% 12%
ii)  4 – 6 seachtain 9.9% 8%
iii) 6 – 12 seachtain 12.4% 12%
iv) Níos mó ná 12 seachtain 67% 68%

Rátaí Trádála

Méid a bailíodh ag deireadh na bliana
mar fhán gcéad den méid atá le teacht: 74% 77%

Táillí Uisce Neamh-Theaghlaigh

Méid a bailíodh ag deireadh na bliana
mar fhán gcéad den méid atá le teacht: 57% 55%

Cuntas Airgeadais

Caiteachas Caiteachas Adhmhálacha Glan Caiteachais
2012 2012 2012

Grúpa Cláir Net € € €
Tithíocht & Foirgníocht 10,260,877 11,037,057 (776,180)
Iompar & Sábháilteachtar Bhóithre 13,668,351 9,775,313 3,893,038
Soláthar Uisce 9,572,104 2,910,626 6,661,478
Spreagthaí & Rialúcháin an Forbart 3,673,391     548,611 3,124,780
Cosaint an Chomhshaoil 8,969,783 4,642,699 4,327,084
Caitheamh Aimsire & Conláistí  3,495,912 704,471 2,791,441
Talamhaíocht, Oideachas, Sláinte & Leas 4,465,284 3,918,768 546,516
Seirbhísí Ilghéitheacha 5,450,573 1,960,610 3,489,963
Admhálacha / Caiteachas Iomlán 59,556,275 35,498,155

Glanchostas Clár le cistiú ó Rátaí Contae agus Rialtas Áitiúil 24,058,120
Rátaí 12,048,656
Tobhach Pinsean 977,108
Cistiú Rialtais Áitiúil 12,780,188
Fuílleach don Bhliain roimh Aistrithe 1,747,832
Aistrithe ó/(go) Cúlchistí (1,742,404)
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Iomlan Fuílleach don Bhliain 5,428
Cúlchiste Ginearálta ag 1 Eanáir, 2011 (499,962)
Cúlchiste Ginearálta ag 31 Nollaig, 2011 (494,534)

Cuntas Caipitil

Iarmhéid ag 01.01.11 (5,017,537)
Deontas 14,742,783
Adhmhálacha eile 4,444,195
Aistrithe 1,742,404
Caiteachas (21,905,225)
Iarmhéid ag 31.12.11 (5,993,380)
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Bainisteoir: Michael Rainey

Cléireach Baile: Susan Rooney

Innealtóir Baile: Farhan Nasiem

Cruinniú Cinn Bhliana

Bhí an Comhairleoir Catherine Fitzgerald tofa mar
Cathaoirleach ag an g-Cruinniú Cinn Bhliana de
chuid Baile Phort Laoise. Toghadh an Comhairleoir
Kathleen O’Brien mar Leas Chathaoirleach.

Baill ar Bhoird/Choistí

Forbairt Pobail agus Eacnamaíoch, Coiste um
Beartas Straitéiseach Cultúir & Oidhreachta

An Comhairleoir Rotimi Adebari 
An Comhairleoir Alan Hand

Coiste Polasaí Straitéisigh um 
Sheirbhísí Iompair & Uisce

An Comhairleoir Jerry Lodge
An Comhairleoir Kathleen O’Brien
An Comhairleoir Matthew Keegan

Coiste um Beartas Straitéiseach Tithíochta &
Sóisialta

An Comhairleoir Willie Aird
An Comhairleoir Catherine Fitzgerald
Cruinnithe Míosúla

Bíonn cruinnithe Bhaile Port Laoise ar siúil ar an
gcéad Mháirt de gach mí.

Seirbhísí príomha Soláthraith

Seirbhísí Mhaor Scoile, Tionscnaimh Timpeallachta,
Leithreas, Glacadh Fáiltiú Sibhialta & Nascadh
Bailte.

Buiséad 2012 - €89,275

Comhdhálacha

Thug an Comhairle Bhaile tacaíocht agus dhéan sé
ionadaíocht ag na comhdhálacha seo a leanas:

•  Comhdháil Bhliantúil de chuid Comhchaidreamh
Údaráis Catharaha na hÉireann.

Bainisteoir: Ian McCormack

Cléireach Baile: Pamela Tynan

Innealtóir Baile: Dermot Leonard

Cruinniú Cinn Bhliana

Bhí an Comhairleoir Pat Bowe tofa mar Cathaoir-
leach ag an g-Cruinniú Cinn Bhliana 2011. Toghadh
an Comhairleoir Rosemary Lynch mar Leas
Chathaoirleach.

Buiséad 2012: €55,940

Ionadaíocht ar Chomhlachtaí Eile

Coistí Polasaí Straitéisigh

Councillors Stephen Lynch and Bobby Delaney

Coiste na Logainmneacha

Councillor Bobby Delaney

Coiste Fho-Dhlite Mhóinteach Mílic

Councillor David Goodwin, Councillor Seamus Mc-
Donald, Councillor Marc Connoly, Councillor Pat
Bowe and Councillor Patrick Bracken

Chomhar-Árachais Eagraíochtaí Poiblí na hÉireann

Councillor Marc Connolly

Cumann Bardais na hÉireann

Councillors Patrick Bracken and Stephen Lynch

Cruinnithe Míosúla

Cruinnítear Comhairle Bhaile Mhóinteach Mílic ar an
gcéad Déardaoin de gach mí. 

Comhdhála

Thug an Chomhairle Bhaile tacú leis agus bhí ion-
adaíocht acu ag an gcomhairle seo a leanas

•      Comhdháil Bhliantúil Chumann Údarás  
Chathartha Éireann.
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GNÍOMHAÍOCHTA EILE

Club Sóisialta

Bhí 2012 mar bhliain an-rathúil don gClub Sóisialta
agus tá ballraíocht de 246 ann faoi láthair. Bhí a lán
ócáidí ar siúl i 2012.

Tarraingt Mhíosúil

Bíonn Tarraingt ar siúl ar an g-Céad Aoine de gach
mí do Bhaill Club Sóisialta. Tá na duaiseanna mar
seo: Duais a h1: €50 Duais a 2: €30 Duais a 3: €20

Cóisir Imeachta

De bharr an méid sin daoine a bhí ag scor, tháinig
na Clubanna Sóisialta agus an Bhainistíocht le
chéile chun cóisir fágála slán d’eagrú ar an 31ú
Bealtaine i mbliana chun aird a thabhairt ar an daic-
head ball oibre a bhí ag dul ar scor. Bhí an chóisir ar
siúl i Tigh Ósta Mhainéar Mainistir Laoise agus
bronnadh tabhartais ar gach aoinne a bhí ag
imeacht. Bhí oíche den scoth ag gach aoinne.

Dinnéar um Thráthnóna Deireadh Fómhair 2012

D’eagraíodh dinnéar um Thráthnóna don
gCéadaoin, 17ú Deireadh Fómhair ag 4.30pm do na
baill uile. Tháinig 70 ball, nach mór, anuas go dtí an
ceaintín chuig togha bia agus comhrá lena gcairde
agus lena gcomhghleacaí.

Aifreann Bhliantúil

Bhí Aifreann Bliantúil do bhaill mharbha agus do
fhoireann ó Chomhairle Chontae Laoise eagraithe
ag an gClub Sóisialta i Seomra na Comhairle.  Bhí
mórán daoine ag an Aifreann agus soláthraíodh
sólaistí san ceaintín ina dhiaidh. 

Cóisir Nollag Leanaí na mBall

Bhí Cóisir Leanaí Ball an Chlub Sóisialta ar siúl i
mbliana sa Tigh Ósta Oidhreachta Maidin Domh-
naigh an 25 lá de Mhí Samhna. Ócáid iontach ab ea
é. Bhí spleodar ag na leanaí óga le Jecca An Fear
Grinn, faid is a bhí Tae agus Ceapairí ag na tui-
smitheoirí. Ár mbuíochas do gach aoinne a
chabhraigh le maidin iontach a chaitheamh.

Cóisir Bhliantúil na Nollag

Bhí an chóisir ann ar Aoine an 7ú Nollaig i mbliana
san Tigh Ósta Oidhreachta. D’ Fhreastail 100 ball na
foirne ar an oíche agus bhí oíche iontach ag gach
aoinne.

An Cumann Gailf

Bhí Pat Farrell ina chaptaen ar an gCumann Gailf i
2012. Bhí a Dhuais mar Chaptaen ar siúl i Cumann
Galf Cill Chainnigh.  Bhí slua maith ann ar an lá
agus bhuaigh Fint Scully a dhuais.

Imríodh an Kennedy Cup i mbliana i dteannta le Tró-
faí Pang i gCumann Ghailf an Páirc Ghabhráin.
Bhuaigh John Culleton an Kennedy Cup agus
bhuaigh Larry Gittens, John Culleton agus Cathal
Farrell Trófaí Pang.

Bhuaigh Jim Scully comórtas galfair na bliana.

Tá Tom O’Carroll mar Chaptaen do 2013 agus tá
Eddie Kelly mar an Rúnaí nua do 2013.

Bímid i gcónaí ag lorg ball nua, fiosraithe do Tom
O’Carroll, Eddie Kelly nó Larry Gittens.
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Teideal, aidhm agus líon na mball de gach Coiste agus Chomh-Choiste agus líon na gcruinnithe a
bhí ag gach Coiste, Chomh-Choiste agus Chomh- Choiste Maoirseachta ar siúl le linn 2010.

Bhí na baill seo a leanas tofa ar na Coistí/Corparáideacha Eachtracha imlínithe thíos ag Cruinniú Cinn-Bh-
liana Chomhairle Chontae Laoise a bhí ar siúl ag an 19ú Meitheamh, 2009.

COISTÍ

Ainm an Choiste Baill a Toghadh Líon na gCruinnithe

Rural Water Monitoring Committee Councillor Ben Brennan 3
Councillor John Bonham
Councillor Tom Mulhall

Local Traveller Accommodation Councillor Catherine Fitzgerald 1
Consultative Committee Councillor Alan Hand

Folúntas de bharr bháis An Comh., P Bowe (R.I.P)
Councillor William Aird
Councillor Mary Sweeney
Councillor Kathleen O’ Brien
Councillor Paul Mitchell
Councillor John King

Kyletelisha Landfill Councillor Patrick Bracken 2
Monitoring Committee Councillor James Daly

Councillor Martin Phelan 

Laois School of Music Councillor Mary Sweeney 4
Steering Committee

Audit Committee Councillor John Moran 4
Councillor Jerry Lodge

Joint Policing Committee Councillor Catherine Fitzgerald 3
Councillor Seamus McDonald
Councillor Brendan Phelan
Councillor Patrick Bracken
Councillor Ray Cribbin
Councillor Tom Mulhall
Councillor Michael Lalor
Councillor Mary Sweeney
Councillor David Goodwin
Councillor Paul Mitchell
Councillor John King
Councillor James Daly
Councillor Ben Brennan

Placenames Committee Councillor Ben Brennan 0
Councillor Ray Cribbin
Councillor John Bonham
Councillor Kathleen O’ Brien
Councillor David Goodwin
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Corparáideacha Eachtracha

Ainm an Choiste Baill a Toghadh

Barrow Drainage Board Folúntas de bharr bháis An Comh., P Bowe (R.I.P)
Councillor David Goodwin 

Ainm an Choiste Baill a Toghadh

River Goul Drainage Committee Councillor Brendan Phelan, Councillor Martin Phelan 
Councillor John King

Dungar Joint Burial Board Councillor Brendan Phelan, Councillor Seamus McDonald, 
Councillor Michael Lalor, Councillor John King

Portarlington Joint Burial Board Councillor Ray Cribbin, Councillor Patrick Bracken
Councillor Alan Hand, Councillor Tom Mulhall
Councillor Paul Mitchell, Councillor James Deegan

Association of County & City Councils Councillor Seamus McDonald
Councillor David Goodwin
Councillor Ben Brennan

Midland Regional Authority Councillor Patrick Bracken, Councillor Brendan Phelan
Councillor James Deegan, Councillor Martin Phelan
Councillor James Daly, Councillor John Bonham

E.U. Operational Committee Councillor John Bonham

B.M.W. Regional Assembly Councillor James Deegan, Councillor James Daly

Laois Arts Theatre Company Ltd Councillor Rotimi Adebari
Councillor Kathleen O’ Brien
Councillor Mary Sweeney

Abbeyleix Heritage Trust Councillor John Bonham

Local Authority Members Association Councillor Michael Lalor

Laois County Enterprise Board Folúntas de bharr bháis An Comh., P Bowe (R.I.P), Councillor Tom 
Mulhall, Councillor James Daly, Councillor William Aird

Laois Partnership Company Ltd Councillor Tom Mulhall, Councillor Michael Lalor, Folúntas de bharr 
bháis An Comh., P Bowe (R.I.P)

Laois Transport for Rural Councillor Michael Lalor
Integration Programme

Laois Tourism Company Ltd. Councillor John Bonham, Councillor Martin Phelan

South East River Basin District Advisory
Council Councillor Tom Mulhall, Councillor John King

Shannon River Basin District Advisory
Council Councillor Tom Mulhall, Councillor Martin Phelan

Portarlington Leisure Centre Councillor Ray Cribbin, Councillor Paul Mitchell
Councillor Tom Mulhall

Homeless Forum Councillor Mary Sweeney, Councillor Kathleen O’Brien
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Portlaoise Leisure Centre Councillor Alan Hand, Councillor William Aird
Councillor Kathleen O’Brien

Portlaoise Enterprise Centre Councillor Jerry Lodge, Councillor William Aird
Councillor Mary Sweeney

Portarlington Enterprise Centre Councillor Paul Mitchell, Councillor James Deegan 

Midlands Energy Agency Councillor John Bonham

Laois County Development Board Councillor John Moran, Councillor Paul Mitchell,  Councillor Michael 
Lalor, Councillor Martin Phelan, Councillor John Joe Fennelly

Dublin Mid-Leinster Regional Councillor Ben Brennan, Councillor Kathleen O’Brien, Councillor 
Health Forum William Aird

Laois Advocacy against Domestic Councillor Mary Sweeney, Councillor Catherine Fitzgerald
Abuse Limited

Midland Regional Drugs Task Force Councillor William Aird

Laois Third Level Initiative Councillor Paul Mitchell & Councillor Jerry Lodge

Ainm an Choiste Baill a Toghadh

Laois VEC Councillor Alan Hand, Councillor Rotimi  Adebari,
Folúntas de bharr bháis An Comh., P Bowe (R.I.P), Councillor Mary 
Sweeney, Councillor Paul Mitchell, Councillor Ben Brennan,
Councillor William Aird, Councillor John King, 
Councillor Kathleen O’ Brien

Laois Partnership Councillor Pat Bowe, Councillor Tom Mulhall,
Councillor Michael Lalor

Management Company for Councillor Kathleen O’ Brien
Treo Nua at Knockmay

ÍOCAÍOCHTAÍ DO BHAILL 2012

Liúntas Míosúil €116,518.92

Liúntas Comhdhála €93,888.09

Liúntas Teileafóin €1,008.34

Liúntas Ionadaíochta €476,601.00   (Mar aon le Liúntas an Chathaoirligh agus an 
Leas-Chathaoirligh agus liúntas Chathaoirligh 
An Bhoird Fhorbartha) 

Liúntas CAS €24,000.00
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CONAS TEAGMHÁIL A DHÉANAMH LINN

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

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

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, Block 2, Áras an Chontae Tel: (057) 8664009

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

Planning, Block 1, Áras an Chontae Tel: (057) 8664039

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

Roads, Áras an Chontae Tel: (057) 8664142

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

Water Charges, Áras an Chontae Tel: (057) 8664119

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


