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RéAmHRÁ AN 
CHATHAoIRLIGH

A Chara,

Ba mhór an onóir domsa é nuair a toghadh mar chathaoirleach Chomhairle Contae Loch Garman in 2013
mé.Gabhaim buíochas leis an Iar-Chathaoirleach Kathleen Codd-Nolan as an méid a rinne sí ar son na
comhairle agus leis na comhaltaí tofa uile as ucht na tacaíochta a thug siad dom agus mé i mbun oifige.

Caitear súil siar ar phríomhghníomhaíochtaí na Comhairle in 2013 sa Tuarascáil Bhliantúil seo agus is mór
agam gur éirigh leis an Údarás Áitiúil an oiread sin tionscadal a chur i gcrích ar mhaithe le muintir an
Chontae le himeacht na tréimhse sin.

Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don mhéid a rinne an Rannóg Pobail agus an Rannóg Gheilleagrach
go háirithe, dream a chuir go mór le comhpháirtíocht Chomhairle Contae Loch Garman le grúpaí pobail
áitiúla agus le gnóthais sa cheantar.Trí obair a dhéanamh as láimh a chéile le Fóram an Phobail, le Clár
Gateway, le Comhairle na nÓg, le cumainn forbartha pobal, agus le grúpaí spóirt ar fud fad an chontae, tá
naisc cothaithe ag an gComhairle a chuirfidh ar a cumas obair a dhéanamh i gcomhar leis an bpobal trí
chláir a sheachadadh agus trí bheartais straitéiseacha a fhorbairt.

Ó thaobh an gheilleagair de, d’fhorbair an Rannóg Gheilleagrach Plean Gníomhaíochta d’fhonn “tacú leis
an bhFiontraíocht, leis an bhForbairt Áitiúil agus leis an bhFás Geilleagrach,” agus is iomaí infreastruchtúr
agus faisnéis úsáideach atá curtha ar fáil do ghnóthais áitiúla dá bharr.

Leanann Comhaltaí Tofa, Lucht Bainistíochta agus Foireann Chomhairle Contae Loch Garman ar aghaidh
ag díriú ar bhainistiú na gceisteanna tábhachtacha a imríonn tionchar ar fhorbairt an Chontae ar an 
iomlán.Leanann an Chomhairle ar aghaidh ag déanamh gach iarrachta le seirbhísí a chur ar fáil a 
chinnteoidh go n-éireoidh go maith leis an gcontae amach anseo in ainneoin na gcúinsí deacra airgeadais
atá ag cur isteach ar chách faoi láthair. Níl aon amhras orm gur iomaí buntáiste atá ann i Loch Garman
dóibh siúd a bhfuil cónaí orthu anseo agus dóibh siúd a thugann cuairt ar an áit.

Is mian liom mo bhuíochas a ghabháil leis na Comhairleoirí uile as ucht tacaíocht agus cúnamh a 
thabhairt dom, agus leis an mBainisteoir Contae, leis an bhFoireann Bainistíochta agus leis an bhFoireann
ar fad sna rannóga uile as ucht a gcuid oibre agus díograise. Is mian liom buíochas a ghabháil leis an
mBainisteoir Contae Gníomhach Adrian Doyle as a chuid ceannasaíochta nuair a bhí sé i mbun oifige agus
guím gach rath agus sonas air anois agus é ar scor. Cuirim fáilte is fiche roimh an mBainisteoir 
Contae nua, an tUas. Tom Enright agus táim ag tnúth go mór le hobair a dhéanamh leis amach anseo.

Leanfaidh gach duine i gComhairle Contae Loch Garman ar aghaidh ag déanamh ár seacht ndícheall ar
mhaithe le muintir Loch Garman agus creidimse gur féidir linn mianach saoil gach uile dhuine a 
chónaíonn sa chontae álainn seo a fheabhsú.

An Clr. Ted Howlin
Cathaoirleach

An Clr. Ted Howlin
Cathaoirleach
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RÁITeAS AN 
BHAINISTeoRA CoNTAe

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Comhaltaí Tofa, le Lucht Bainistíochta agus le Foireann Chomhairle Contae
Loch Garman, agus le muintir Loch Garman, as an bhfáilte ó chroí a chuir siad romham. Is mór an onóir dom, go
deimhin, glacadh le post an Bhainisteora Contae i gcontae atá chomh beoga agus chomh forásach sin.

Tagaim i gcomharbacht ar shliocht Bainisteoirí Contae uaisle a chomhlíon a gcuid dualgas le díograis agus le 
hionracas, agus táim ag tnúth go mór le Comhairle Contae Loch Garman a bhrú chun tosaigh san am atá le teacht.
Is mian liom an t-Iar-Bhainisteoir Contae, Adrian Doyle, a mholadh go hard na spéire as a chuid ceannasaíochta
agus tiomantais d’eagraíocht ar fhóin sé di ar feadh 40 bliain. Guím gach rath agus sonas air anois agus é ar scor.

Cé nach bhfuilim le Comhairle Contae Loch Garman ach le tamall gairid anuas, táim an-tógtha le cumas na foirne
chun seirbhísí a chur ar fáil don phobal. Sa bhliain 2013, bhí an Chomhairle gníomhach, igcomhar lena cuid 
comhpháirtithe agus páirtithe leasmhara, ar son forbairt chultúrtha, eacnamaíoch agus shóisialta an Chontae a chur
chun cinn. Rinne an Chomhairle infheistíocht in infreastruchtúr agus i seirbhísí poiblí in 2013 d’fhonn tacú leis an
ngeilleagar áitiúil i Loch Garman in ainneoin na gcúinsí dúshlánacha eacnamaíocha arb ann dóibh faoi láthair.

D’óstáil Ionad Cathrach Ghuaire roinnt mhaith fáiltithe cathartha agus imeachtaí speisialta, amhail Féile Cheoil
Chuisle, ar éirigh go hiontach maith leis agus a mheall go leor cuairteoirí chun an bhaile. D’óstáil Ros Mhic Thriúin
Ceiliúradh JFK50, imeacht spleodrach a bhí ina chuid den Tionól, le comóradh a dhéanamh ar chuairt an 35ú
uachtarán ar Stáit Aontaithe Mheiriceá ar bhaile a shinsir. Mealladh cuairteoirí, idir náisiúnta agus idirnáisiúnta, 
isteach chun an bhaile le freastal ar imeacht dea-eagraithe den scoth le ceiliúradh a dhéanamh ar an tionchar a
d’imir Éire, agus Loch Garman go deimhin, ar an gcuid eile den domhan. D'óstáil Baile Loch Garman an Fhéile 
Cheoldrámaíochta a bhfuil clú agus cáil uirthi ar fud na cruinne, rud eile a mheall cuairteoirí chun an bhaile.

Tráth a raibh an ceiliúradh féin agus na himeachtaí idirnáisiúnta faoi lánseol, lean obair na Comhairle ar aghaidh.
Chuir Comhairle Contae Loch Garman seirbhísí ar fáil amhail tógáil agus cothabháil bóithre, agus rinneadh an-dul
chun cinn le seachbhóthar Ros Mhic Thriúin (N25) agus le mórthionscadal M11 ó Ghuaire go hInis Córthaidh,
chomh maith le scéimeanna feabhsúcháin bóthair eile. Chuir an Chomhairle seirbhísí ar fáil don lucht gnó trí
shaothar na Rannóige Forbartha Geilleagraí, dream a chuir plean gníomhaíochta i dtoll a chéile le tacú le fiontair
agus le poist a chruthú.

Is mian liom mo bhuíochas a ghabháil leis an gCathaoirleach, an Clr. Ted Howlin, leis an Iar-Chathaoirleach Kathleen
Codd-Nolan, agus leis na comhairleoirí uile as an tsárobair a rinne siad ó thús deireadh na bliana 2013. Is mór agam
chomh maith tacaíocht na Foirne Bainistíochta agus a mbaill foirne. Táim buíoch den Roinn Comhshaoil, Pobail agus
Rialtais Áitiúil freisin as an tacaíocht a thug siad dúinn lenár gcuspóirí corparáideacha a bhaint amach.

Bliain thorthúil, rathúil ba ea an bhliain 2013 do Chomhairle Contae Loch Garman. Is iomaí athrú atá i ndán dúinn sa
bhliain 2014, .i. nuair a dhéanfar na Comhairlí Buirge agus Baile a chineachadh agus nuair a chuirfear na Dúichí 
Bardasacha nua ar bun tar éis na dtoghchán áitiúil i Mí na Bealtaine. Treiseofar ról na Comhairle san fhorbairt 
eacnamaíoch tráth a mbunófar an Oifig Fiontair Áitiúil nua i Mí Aibreáin. Táim ag tnúth go mór lena bhfuil i ndán
dúinn sa chontae álainn seo amach anseo. Is é ráiteas misin Chomhairle Contae Loch Garman “Mianach saoil
mhuintir Loch Garman a fheabhsú trí ionadaíocht a dhéanamh do leas na saoránach agus na gcustaiméirí agus trí
sheirbhísí a chur ar fáil d’fhonn freastail ar a gcuid riachtanas.” Tá sé i gceist agam mo sheacht ndícheall a dhéanamh
chun an cuspóir seo a bhaint amach.

An tUas. Tom enright
Bainisteoir Contae
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An tUas. 
Tom enright
Bainisteoir Contae
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ComHALTAí CHomHAIRLe CoNTAe LoCH GARmAN

An Clr. martin Storey
páirtí an Lucht oibre

An Clr. Keith doyle
fianna fáil

An Clr. oliver Walsh
fine Gael

An Clr. paddy Kavanagh
fine Gael

An Clr. Kathleen Codd-Nolan
fine Gael

ToGHCHeANTAR
INIS CóRTHAIdH

An Clr. John Hegarty
fine Gael

An Clr. malcom Byrne
fianna fáil

An Clr. declan macpartlin 
Gan pháirtí

An Clr. michael Kinsella
fine Gael

An Clr. Robert Ireton
páirtí an Lucht oibre

An Clr. Ted Howlin
Cathaoirleach

An Clr. Robert Ireton
An Leas-Chathaoirleach

ToGHCHeANTAR 
GHUAIRe
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An Clr. padge Reck
Gan pháirtí

An Clr. pat Codd
fine Gael

An Clr. Ted Howlin
páirtí an Lucht oibre

An Clr. Jim moore 
fine Gael

An Clr. George Lawlor
páirtí an Lucht oibre

An Clr. Tony dempsey 
fianna fáil

An Clr. Anna fenlon
fine Gael

An Clr. denis Kennedy
fine Gael

An Clr. Larry o ‘Brien
fine Gael

An Clr. martin murphy
fianna fáil

An Clr. michael Sheehan
fianna fáil

ToGHCHeANTAR
LoCH GARmAN

ToGHCHeANTAR
RoS mHIC
THRIÚIN
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Comhairleoirí Contae

Malcome Byrne * * * *
Pat Codd * * * * *
Kathleen Codd- Nolan * * * * * *
Tony Dempsey * * * *
Keith Doyle * * *
Anna Fenlon * *
John Hegarty * * *
Ted Howlin * * * *
Robert Ireton * * * * *
Paddy Kavanagh * * * *
Denis Kennedy * *
Michael Kinsella * * * * *
George Lawlor * * * * *
Declan MacPartlin * * *
Jim Moore * * *
Martin Murphy * * * * *
Larry O’ Brien * * * * *
Padge Reck * * *
Martin Storey * * *
Michael Sheehan * * *
Oliver Walsh * * * * *
Comhairleoirí Baile
John Dwyer  - Ros Mhic Thriúin * *
John O’ Rourke - Inis Córthaidh *
Colin Webb - Guaire *
Davy Hynes - 
Comh. Buirge Loch Garman * * *
Jim Allen - 
Comh. Buirge Loch Garman *
Jackser Owens - Inis Córthaidh *
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Ionadaíocht Earnála

Brian Byrne (Forbairt/Tógáil) *
Folamh(Comhshaol/Caomhnú/Cultúr) *
Folamh (Talmhaíocht/Feirmeoireacht) *
Vincent Kennedy (IRDA) *
Malcolm Roberts (Ionadaí Comhshaoil) *
John Fitzgerald (Talmhaíocht/Feirmeoireacht) *
William Warham (Comhshaol/Caomhnú/Cultúr) *
Madeleine Quirke (Gnó/Tráchtáil) *
Folamh (Talmhaíocht/Feirmeoireacht) *
Dick White (Gnó/Tráchtáil) *
Mary B. Trehin (Pobal/Deonach/Faoi Mhíbhuntáiste) *
Brian Rickwood (Ionadaí Comhshaoil) *
Margo O’Hanlon (Pobal/Deonach/Faoi Mhíbhuntáiste) *
Paddy Foley (Ceardchumann) *
Anthony Neville (Gnó/Tráchtáil) *
Dave Ormonde (Pobal/Deonach/Faoi Mhíbhuntáiste) *
Elizabeth Kehoe (Pobal/Deonach/Faoi Mhíbhuntáiste) *
Susan Rickwood (Ionadaí Comhshaoil) *
Helen Brady (Gnó/Tráchtáil) *
Brigid Connors Connors (Líonra Taistealaithe Loch Garman, Limistéar Ghuaire) *
Mary Connors (Líonra Taistealaithe Loch Garman, Limistéar Ros Mhic Thriúin) *
Mick Connors (Líonra Taistealaithe Loch Garman, Limistéar Bhun Clóidí) *
Ann Connors (Líonra Taistealaithe Loch Garman, Limistéar Inis Córthaidh) *
Mary Connors (Líonra Taistealaithe Loch Garman, Limistéar Loch Garman) *
Mary Hughes (Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte) *
Thomas Erbsloh (Gluaiseacht Taistealaithe na hÉireann) *
Percy Deacon (Grúpscéim Uisce na Staighrí Dubha) *
Barry Deane (Cónaidhm Náisiúnta na nGrúpscéimeanna Uisce) *
Donal Doyle (Cumann Soláthróirí Bainne Uachtarlainne na hÉireann) *
Tony Sinnott (Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann) *
Geraldine McCarthy (Bantracht na Tuaithe) *
John Redmond (Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte) *
Vincent Sommers (Grúpscéim Uisce Choill an Iarainn) *
Ionadaíocht Sheachtrach 
Ronan Furlong *
An Dr. Seamus Beirne *
James Byrne *
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ÚdARÁS RéIGIÚNACH AN 
oIRdHeISCIRT – ComHALTAí AN
BHoIRd

An Clr. Michael Sheehan
An Clr. Keith Doyle
An Clr. Martin Storey
An Clr. Larry O’Brien
An Clr. Paddy Kavanagh
An Clr. Declan MacPartlin
An Clr. Ted Howlin

TIoNóL RéIGIÚNACH AN deISCIRT
AGUS AN oIRTHIR
(BALLRAíoCHT SA TIoNóL 
RIACHTANACH)

An Clr. Ted Howlin
An Clr. Paddy Kavanagh

SoUTH eAST ReGIoNAL AUTHoRITy
– opeRATIoNAL CommITTee
(eU Assistance function)
(membership of SeRA required)

An Clr. Declan MacPartlin 
An Clr. Oliver Walsh

CoImISINéIRí CHUAN LoCH 
GARmAN

An Clr. George Lawlor
An Clr. Jim Moore

ComHCHoISTe ReILIG SAN STIofÁN

An Clr. Larry O’Brien
An Clr. Denis Kennedy
An Clr. Michael Sheehan
An Clr. Martin Murphy
oLLCHomHAIRLe NA GComHAIRLí
CoNTAe

An Clr. Denis Kennedy
An Clr. Paddy Kavanagh
An Clr. George Lawlor
ComHAR-ÁRACHAIS ComHAIRLí
éIReANN

An Clr. Michael Kinsella

CUmANN LeABHARLANN NA 
HéIReANN
An Clr. Martin Storey
An Clr. Robert Ireton

BoRd TURASóIReACHTA CHoNTAe
LoCH GARmAN
An Clr. Jim Moore

BoRd fIoNTAR AN CHoNTAe
An Clr. Michael Sheehan
An Clr. Martin Storey
An Clr. Oliver Walsh
An Clr. Michael Kinsella

foRBAIRT ÁITIÚIL LoCH GARmAN
An Clr. John Hegarty
An Clr. Robert Ireton
An Clr. Jim Moore

CoISTe GAIRmoIdeACHAIS 
CHoNTAe LoCH GARmAN
An Clr. Padge Reck
An Clr. Malcolm Byrne
An Clr. Jim Moore
An Clr. Anna Fenlon
An Clr. Paddy Kavanagh
An Clr. Kathleen Codd-Nolan
An Clr. Denis Kennedy
An Clr. Michael Kinsella
An Clr. Robert Ireton

BoRd foRBARTHA AN CHoNTAe
An Clr. Kathleen Codd Nolan
An Clr. Pat Codd
An Clr. Martin Murphy
An Clr. John Hegarty
An Clr. George Lawlor
An Clr. Larry O’Brien
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AN CoISTe pRóTACAL
An Clr. Kathleen Codd Nolan
An Clr. Malcolm Byrne
An Clr. Oliver Walsh
An Clr. Pat Codd
An Clr. George Lawlor
An Clr. Ted Howlin
An Clr. Declan MacPartlin

WexfoRd HeRITAGe TRUST LTd.
An Clr. Robert Ireton
An Clr. Paddy Kavanagh

WexfoRd HeRITAGe TRUST LTd. – 
foCHoISTe TUAIRISCITHe
An Clr. Martin Murphy
An Clr. Michael Kinsella
An Clr. Oliver Walsh
An Clr. George Lawlor

IoNTAoBHAS dHÚN CHANÁIN
An Clr. Denis Kennedy
An Clr. Martin Murphy

CUIdeACHTA poIRT RoS mHIC
THRIÚIN
An Clr. Larry O’Brien

HooK HeRITAGe LTd.
An Clr. Larry O’Brien
An Clr. Denis Kennedy

WATeRWoRLd BHAILe NA CÚIRTe
An Clr. Michael Kinsella
An Clr. Robert Ireton

WexfoRd moNUmeNT TRUST LTd.
An Clr. Denis Kennedy
An Clr. Larry O’Brien 

CAISLeÁN fHIodH ARd
An Clr. Larry O’Brien
An Clr. Martin Murphy

CUmANN CHomHALTAí NA 
NÚdARÁS ÁITIÚIL
An Clr. Michael Kinsella

CoISTe AN TIoNSCNAImH IompAIR
TUAITHe
An Clr. Pat Codd

GNíomHAIReACHT BAINISTíoCHT
fUINNImH LoCH GARmAN
An Clr. Jim Moore

AN CoISTe moNATóIReACHTA AR
AN GComHSHAoL
An Clr. Pat Codd
An Clr. Padge Reck

ComHAIRLe CHomHAIRLeACH
CHeANTAR ABHANTRAí AN
oIRdHeISCIRT
An Clr. Larry O’Brien

AN fóRAm RéIGIÚNACH
SLÁINTe (THeAS)
An Clr. Tony Dempsey
An Clr. Denis Kennedy
An Clr. Michael Kinsella
An Clr. Martin Storey

AN ComHCHoISTe
póILíNeACHTA
An Clr. Kathleen Codd Nolan
An Clr. Martin Murphy
An Clr. Tony Dempsey
An Clr. Keith Doyle
An Clr. Michael Kinsella
An Clr. Larry O’Brien
An Clr. Robert Ireton
An Clr. Martin Storey
An Clr. Oliver Walsh
An Clr. Declan MacPartlin
An Clr. Padge Reck
An Clr. Denis Kennedy
An Clr. Pat Codd

www.wexfordcoco.ie www.twitter.com/wexfordcoco
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ComHdHÁLACHA AR fReASTALAíodH 
oRTHU IN 2013
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Dáta 
in 2013

Comhdháil Lucht 
freastail

An 16 Eanáir Comhdháil na bhFeirmeoirí Dearfacha 1

An 17/19 Eanáir Comhdháil Náisiúnta Turasóireachta, Inis Díomáin, Co. an Chláir 1

An 7/8 Márta Comhdháil Bhliantúil ACCC, Port Láirge 2

An 12/25 Márta Ceiliúradh Lá Fhéile Pádraig – Nua-Eabhrac, Washington D.C. agus Annapolis 1
An 23 Márta Jabchruthúchán Rialtais Áitiúil, Bun Clóidí, Co. Loch Garman 1

An 5/6 Aibreán Comhdháil Chumann Chomhaltaí na nÚdarás Áitiúil, 2013 – Guaire, Co.
Loch Garman.

3

An 13 Aibreán Deich mBliana Comóraidh, Lárionad Láithreachais Inis Córthaidh. 1

An 19/20 Aibreán An Rialtas Áitiúil agus an Tomhaltóir, Bun Dobhráin, Co. Dhún na nGall 1
An 28 Bealtaine Seoladh an Ghréasáin Ghnó, Baile Átha Cliath 1

An 14/15
Meitheamh

Tús Áite do Dhaoine – Bunathrú Theorainneacha na dToghcheantar agus
Athchóiriú an Rialtais Áitiúil – Bun Raite, Co. an Chláir

1

An 14/15
Meitheamh

Tacú leis an bhFiontraíocht, leis an bhForbairt Áitiúil agus leis an bhFás
Geilleagrach – Gaillimh

1

An 14/15
Meitheamh

Ag Foghlaim ón gComhshaol, Baile Uí Bheacháin, Co. an Chláir 1

An 28/20
Meitheamh

Scoil Byrne Perry, Guaire. 1

An 29 Meitheamh Bronnadh Teastas – Ros Mhic Thriúin 1

An 2 Iúil Cruinniú na Méaraí agus na gCathaoirleach Uile – Port Láirge 1

An 5/7 Iúil Meabhairshláinte agus Folláine, Neidín, Co. Chiarraí 1

An 12/14 Iúil An Treoir um Measúnacht Tionchair Timpeallachta, Leitir Ceanainn, Co.
Dhún na nGall

1

An 16 Iúil Seoladh na Conaire Oidhreachta – Teach Wells, Guaire. 1

An 19/20 Iúil Lámh Chúnta do Phobail Áitiúla le Poist a Chruthú 2

An 23 Iúil An Comórtas Idirnáisiúnta Treabhdóireachta, Baile Átha Cliath 1

An 26/28 Iúil Meáin Chomhdhála agus an Comhairleoir, Cathair na Mart 2

An 28 Iúil/1 
Lúnasa

Scoil Samhraidh Mac Gill, na Gleannta, Co. Dhún na nGall 2

An 11/16 Lúnasa Scoil Samhraidh Parnell, an Droichead Adhmaid, Co. Chill Mhantáin 1

An 14/18 Lúnasa Scoil Samhraidh Mhuirfean, 2013 – Lios Dúin Bhearna, Co. an Chláir 1

An 16/18 Lúnasa Seimineár maidir leis na buntáistí a bhaineann le teidlíochtaí cánach
jabchruthúcháin, Cairlinn, Co. Lú

1

An 23/25 Lúnasa Seimineár maidir le Cur i láthair Poiblí agus Bainistíocht Caidrimh Phoiblí,
Ros Ó gCairbre, Corcaigh Thiar

1

An 5/6 Meán
Fómhair

Comhdháil na bhFísithe Cathrach – Londain 1
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An 12/14 Meán
Fómhair

Comhdháil Bhliantúil AMAI, Corcaigh 2

An 12/14 Meán
Fómhair

Scoil Samhraidh Uí Chinnéide, Ros Mhic Thriúin 3

An 18/19 Meán
Fómhair

Comhdhái l  na nImscrúdai theoir í  Id i rnáis iúnta – In is
Córthaidh

1

An 18/20 Meán
Fómhair

An Chomhdhái l  Náis iúnta um an Ti thíocht Shóis ia l ta,
Loch Garman

1

An 25 Meán
Fómhair

Oscai l t  o i f ig iú i l  – Cearnóg an Phobai l ,  Guaire 1

An 26/27 Meán
Fómhair

Deich mBl iana Comóraidh – Ról  na nÚdarás Ái t iú i l 1

An 27/29 Meán
Fómhair

Saol  agus Saothair  Mhichí l  Uí Choi leáin,  Corcaigh 1

An 27/29 Meán
Fómhair

Cén chaoi  ar  fé id i r  le comhaltaí  tofa cabhrú le dul  i  ngleic
le coir iú lacht,  Ci l l  Airne, Co. Chiarraí

1

An 29 Meán
Fómhair

Cluiche Ceannais Sóisearach na hÉireann (Pei l  na mBan,
Loch Garman),  Bai le Átha Cl iath

1

An 5 Deireadh
Fómhair

Gradaim Dhaoine na Bl iana – In is Córthaidh 1

An 8 Deireadh
Fómhair

Club Dornálaíochta Mhuire – Ros Mhic Thr iú in 1

An 9/11 Deireadh
Fómhair

Fondúireachtaí  Polai t iú la san Eoraip – Ljubl i jana, an
tSlóivéin

1

An 11/12
Deireadh Fómhair

Seimineár Fómhair  Chumann Chomhaltaí  na nÚdarás 
Ái t iú i l ,  In is Díomáin,  Co. an Chláir

4

An 18/19
Deireadh Fómhair

Dochar a bhfui l  baint  a ige le is an Alcól  a chosc agus a
laghdú, Cathair  na Mart ,  Co. Mhaigh Eo

2

An 4 Samhain Gradaim Chomórtas na mBai l te Slachtmhara, Cais leán Chi l l
Chainnigh

1

An 9 Samhain Amharclann Mhichí l ,  Clár Ealaíon Ros Mhic Thr iú in 1
An 16/17
Samhain

Gradaim 'Pr ide of  Place’ -  Doire 3

An 23 Samhain Cuimhneachán JFK – Ros Mhic Thr iú in 1
An 22/24 Samhain Dócmhainneacht ó thaobh an fhiachais phearsanta de –

Ros Ó gCairbre,  Corcaigh Thiar
1

An 6/7 Nol la ig Léargas ar an In imirce in Éir inn,  Bun Raite,  Co. an Chláir 1

An 13/14 Nol la ig Tús Ái te do Dhaoine – Tuair isc chun dáta ar Athchóir iú an
Rial ta is Ái t iú i l  go dt í  seo – Bun Raite,  Co. an Chláir

1

An 20/21 Nol la ig Bainist íocht sábhái l teachta ar bhói thre,  Cathair  na Mart ,
Co. Mhaigh Eo

2
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CoSTAIS CHomHALTAí

CoSTAIS CHomHALTAí €
Liúntais Bhliantúla
Cathaoirleach 35,926.44

An Leas-Chathaoirleach 10,379.46

Cathaoirligh na gCoistí Beartas
Straitéiseacha 30,000

Íocaíochtaí d'Ionadaithe 347,169.10

Costais na gComhairlí 132,980.58

Comhdhálacha/Seimineáir
Sa Bhaile 17,032.74

Thar Lear 4,923.94

Costais Siamsaíochta 3,879.60

Iomlán 582,291.86



 

SeIRBH
íSí U

ISCe

fuíolluisce

Leanann Comhairle Contae Loch Garman de
193 saoráid agus 579 ciliméadar de shéaraigh
phoiblí a fheidhmiú ar fud an chontae, a
dhéanann an fuíolluisce a chóireáil ó fhoinsí tís
agus trádála/tionsclaíocha araon. Is ann do c
eithre ionad eile chomh maith a bhfeidhmíonn
conraitheoirí príobháideacha iad thar ceann na
Comhairle. B'ionann an caiteachas oibríochtúil
iomlán do 2013 agus €7 milliún (measta).

Chuir foireann Chomhairle Contae Loch Garman
oibreacha feabhsúcháin suntasacha i gcrích ar
na hionaid seo a leanas i gcaitheamh 2013:

Trá Ros Láir, Cill maisil, Baile Liam fatima,
Baile Liam Costan, an Abhainn dubh, 
droichead an Chaisleáin agus an Gallbhaile.

Meastar go raibh 3000 méadar de shéarach nua
leagtha ag an gCriú Saothair Dhírigh amhail ag
deireadh na bliana 2013.

Uisce ólacháin
Leanann Comhairle Contae Loch Garman de
218 saoráid agus 1,890 ciliméadar de 
phríomhphíobáin uisce a fheidhmiú, a 
fhreastalaíonn ar thart ar 85,000 duine agus arb
ionann a gcostas measta agus €5.9 milliún.
Ina theanna sin, déanann Comhairle Contae
Loch Garman maoirseacht ar na 
Grúpscéimeanna Uisce (128 scéim ar an iomlán,
a fhreastalaíonn ar thart ar 2200 duine), ar
Ghrúpscéimeanna Séarachais agus ar an Scéim
Deontais le haghaidh Toibreacha Aonair (thart
ar 250 iarratas nua in 2013). Cuireadh ceithre
ghrúpscéim séarachais nua i gcrích in 2013
(Baile Eoghain i nGuaire, Cluain Aitinn, an
Clochán agus an Chúil Bhán).

Rinneadh oibreacha suntasacha uasghrádaithe
freisin ar na grúpscéimeanna uisce san Abhainn
Dhubh agus i gCnoc Aonach.

Leanann céatadán an uisce gan tásc ar aghaidh
ag laghdú ó 51% tráth ar cuireadh tús leis an
Tionscadal Caomhnaithe Uisce go dtí 36% san
am i láthair. Táthar ag súil, áfach, go mbeidh
athsholáthar píblínte (atá le cur i gcrích i rith
2014, mar aon leis na 9 gciliméadar a leagadh in

2013) ina chúis leis an bhfigiúr a laghdú chuig
thart ar 33%.

(Is é 20–25% an sprioc i ndáil le huisce gan tásc
i gcóras mór a bhfuil modhanna gníomhacha
rialaithe sceite agus curtha amú i bhfeidhm
ann)
Leag an Criú Saothair Dhírigh 4,800 méadar de
phríomhphíobán uisce nua in 2013.

Tionscadail Chaipitil

Scéim Soláthair Uisce Bhun Clóidí: cuireadh
réimse an tobair i gcrích.

Scéim Soláthair Uisce Ros mhic Thriúin:
cuireadh an mór-uasghrádú ar Ionad Cóireála
Uisce an Chaisleáin Mhaoil i gcrích.

Scéim Bailithe Séarachais Loch Garman:
Cuireadh oibreacha i gcrích i nDroichead an
Chaisleáin, i mBaile na Croise, i mBaile an 
Phiarsaigh agus i mBaile Mhúráin (séaraigh
nua). 
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SeIRBHíSí UISCe

An tUas. eddie
Taaffe
Stiúrthóir Seirbhísí  -
An Coiste Beartas
Straitéiseach um Uisce,
Chomhshaol agus 
Sheirbhísí Éigeandála

An Clr. Larry o’Brien
Cathaoirleach -
An Coiste Beartas 
Straitéiseach um Uisce,
Chomhshaol agus 
Sheirbhísí Éigeandála
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CÚRSAí CóSTA

Cúrsaí cósta

Bronnadh stádas brataí goirme, arb é caighdeán
barr feabhais na hEorpa do thránna é, ar 3 thrá,
.i. Baile na Cúirte, Currach Cló agus Ros Láir.
Bronnadh stádas brataí goirme ar na muiríní i
gCé na Cille Móire agus i Ros Mhic Thriúin
freisin.

Bronnadh Gradam an Chósta Ghlais ar 5•
thrá a bhfuil a n-uisce ar ardchaighdeán, a
bhfuil faisnéis chomhshaoil ar taispeáint
orthu agus a bhfuil baint ag an bpobal leo,
.i. Baile na hEiscrí, Bearna Chuilithín, Baile
Muine, Cathóir agus an Seanbhábhún.

Ó thús deireadh na bliana, lean an Rannóg•
Comhshaoil de mhonatóireacht a
dhéanamh ar iarmhairtí an chreimthe
chósta le taobh an imeallbhoird fhada.

Céanna agus Calafoirt

Caitheadh breis is €830,000 i gcaitheamh•
2013 ar oibreacha feabhsúcháin ar chéanna
agus ar chalafoirt, rud a bhí maoinithe ag
Comhairle Contae Loch Garman, ag an
Roinn talmhaíochta, Bia agus Mara, agus ag
an Roinn Iompair, Turasóireachta agus
Spóirt.

Rinneadh oibreacha feabhsúcháin •
suntasacha ar Chuan Loch Garman agus ar
Ché na Cille Móire i gcaitheamh 2013.

I gcás Chuan Loch Garman bhí i gceist leis•
na hoibreacha seo an Oifig Ballasta a
athchóiriú agus formhór an fhánáin nua
agus an nasc-chosáin a chur i gcrích ag Port
an Chalaidh.

I gcás Ché na Cille Móire, feistíodh córas•
nua dáilte breosla ag an muiríne agus
cuireadh an chuid ba mhó den phromanáid
nua i gcrích freisin.

UISCe, AeR AGUS ToRANN

Ó thús deireadh na bliana 2013 rinne an•
Rannóg Uisce, Aeir agus Torainn cáilíocht
an uisce, fuíolluisce, an t-aer, torann agus
gnéithe eile den chomhshaol i gContae
Loch Garman a mhonatóiriú, a shampláil, a
anailísiú, a thuairisciú agus a fhorfheidhmiú
de réir dhlí AE agus an dlí náisiúnta.

Ba é 2013 an chéad bhliain d’iniúchtaí faoin•
bPlean Náisiúnta Iniúchta do Chórais
Cóireála Dramhuisce Tí (umair sheipteacha)
de réir an Achta um Sheirbhísí Uisce
(Leasú), 2012.

Rinne an Fhoireann Bainistíocht Dramhaíola•
monatóireacht ar cheadúnais agus ar 
ghníomhaíochtaí ag réimse saoráidí
dramhaíola agus rinne siad an dlí a
fhorfheidhmiú ina leith.

Rinne iniúchadh ar Láithreáin Líonta Talún•
Stairiúla.

Rinne an Rannóg um Oibríochta•
Dramhaíola cothabháil ar dhá láithreán
líonta talún atá dúnta, ar cheithre láithreán
fóntais phoiblí, agus ar ní ba mhó ná 100
banc athchúrsála ar fud an chontae.

Osclaíodh an Láithreán Fóntais Phoiblí nua i•
nGuaire in 2013.

Rinneadh oibreacha barrchaidhpeála ar•
Láithreán Líonta Talún Chill Liúráin.
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BAINISTíoCHT BRUSCAIR

In 2013, caitheadh thart ar €1.7 milliún•
d’fhonn dul i ngleic le fadhb an bhruscair i
gContae Loch Garman.

Gearradh 140 fíneáil bruscair.•

Rinne an Criú Mearfhreagartha bruscar a•
ghlanadh suas breis is 500 uair i
gcaitheamh 2013.

Córas Náisiúnta monatóireachta 
maidir le Truailliú ó Bhruscar

GeNeRAL

Rialú madraí agus Capall

oideachas agus feasacht
Chomhshaoil

CLÁR NA SCoILeANNA

Bhain 4 scoil an Bhratach Ghlas amach (85•
sa chontae ar an iomlán).

Glac 60 scoil páirt i gceardlanna.•

Thug 9 scoil cuairt ar Shaoráid Bainistithe
Dramhaíola Bhaile Hóm.

Bhuaigh Comhairle Contae Loch Garman•
duais don leibhéal athchúrsála cadhnraí is
airde i measc scoileanna de réir contae i
gcomórtas a bhí á eagrú ag DTLL Éireann.

ComóRTAIS CHomHSHAoIL

Eagraíodh an Feachtas Ealaíne Comhshaoil•
go rathúil arís.

Fuarthas roinnt iontrálacha ar •
ardchaighdeán ar an gComórtas um
Maisiúcháin Nollag Athchúrsáilte.

Rinneadh roinnt tionscadal den chéad•
scoth ar fud an chontae mar chuid de
Chomórtas 'Coinnigh Loch Garman
Slachtmhar’.

D’fhreastail breis is 300 duine ar na•
Gradaim Comhshaoil a bhí ar siúl i Mí na
Samhna.

www.wexfordcoco.ie www.twitter.com/wexfordcoco
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Bliain
Saor ó 
Bhrus-
car

leibhéal
íseal 
Bruscair

leibhéal
Measarth
a Brus-
cair

ardleib-
héal 
Bruscair

leib-
héal
Uafásac
h ard
Brus-
cair

2013 Níl ar fáil go dtí seo

2012 26.79% 60.71% 12.50% 0% 0%

2011 7.50% 82.50% 10% 0% 0%

2010 13.2% 53.9% 28.9% 3.9% 0%

2009 0% 75.3% 21% 3.7% 0%

2008 9.4% 55.2% 26% 9.4% 0%

2007 5.4% 60.9% 17.4% 16.3% 0%

rIalÚ MaDraí rIalÚ CaPall

Bailíodh 1343 madra i
gcaitheamh 2013 Cuireadh 162 capall sa phóna

Fuarthas 815 madra ar ais
nó fuarthas úinéir nua dóibh

Fuarthas 28 capall ar ais nó
fuarthas úinéir nua dóibh

B’ionann costas na 
seirbhíse agus €231,373

B’ionann costas na seirbhíse
agus €135,000

ComHAIRLe CoNTAe LoCH GARmAN TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013
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feACHTAIS CHomHSHAoIL

Seoladh an Feachtas Feasachta ar an •
mBruscar Guma Choganta, a bhfuil sé mar
aidhm aige an méid bruscar guma
choganta a laghdú.

Seoladh Feachtas Feasachta ar an Salú ag•
Madraí agus cuireadh chun cinn é.

TIoNSCNAImH pHoBAIL

Tugadh cúnamh do 9 ngrúpa bailte•
slachtmhara le feabhas a chur ar a 
gcleachtais bhainistíochta tírdhreacha.

Cuireadh oiliúint ar 25 oibrí dheonacha sa•
mhúiríniú agus sa chosc dramhbhia.

Rinneadh réimse gníomhaíochtaí a•
chomhordú le grúpaí cúraim cósta ar fud an
chontae; bhronn an Taisce Grúpa Cúraim
Cósta na Bliana ar Friends of The Raven.

Bhí Glantachán Náisiúnta an Earraigh ar siúl•
i Mí Aibreáin agus cláraíodh agus rinneadh
250 glantachán pobail mar chuid de.
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forbhreathnú ar an Úsáid fuinnimh
in 2013

In 2013, d’ídigh Comhairle Contae Loch Garman
24,140 MWh d’fhuinneamh a bhí comhdhéanta
de:

16,336 MWh de leictreachas•
6,694 MWh de bhreoslaí iontaiseacha*•
1,109 MWh de bhreoslaí in-athnuaite*•
*measta

Laghdaíodh an méid fuinnimh a úsáideadh
18.6% i gcomparáid leis an mbliain 2012.

Is é an leictreachas an fhoinse fuinnimh is mó a
ídíonn Comhairle Contae Loch Garman agus is é
is cúis leis na hastaíochtaí gás ceaptha teasa is
airde. Ó thaobh an ídithe leictreachais de, is iad
na seirbhísí uisce is cúis le 62% den leictreachas
iomlán a ídítear, an soilsiú poiblí is cúis le 28%,
agus foirgnimh poiblí is cúis le 8%.Cuimsíonn
an figiúr maidir le seirbhísí Uisce 3 ionad 
camrais DFT atá taobh thiar de 26% den 
fhuinneamh a úsáideann na seirbhísí fuíolluisce
ar an iomlán. Gan na hionaid DTF a chur san
áireamh, d’ídigh Comhairle Contae Loch 
Garman 13,776 MWh de leictreachas in 2013.

Breoslaí Iontaiseacha

Cuimsíonn breoslaí iontaiseacha breoslaí a
úsáidtear le haghaidh iompair, chomh maith le
breoslaí a úsáidtear le haghaidh córais téimh
amhail an ceirisín, an gás peitriliam leachtach
agus an ola théimh.

fuinneamh In-Athnuaite

Bhí úsáid mhéadaithe córais téimh a úsáideann
adhmad mar bhreosla i bhfoirgnimh de chuid
na Comhairle ina cúis le húsáid an fhuinnimh
in-athnuaite a mhéadú arís.

Bearta a Rinneadh in 2013

Thug Comhairle Contae Loch Garman faoi na
tionscnaimh seo a leanas in 2013 d'fhonn a 
feidhmíocht ó thaobh fuinnimh de a fheabhsú:

An córas téimh i Stáisiúin Dóiteáin Inis•
Córthaidh a uasghrádú

Córas cianmhonatóireachta fuinnimh a•
chur isteach i bhfoirgnimh na
Comhairle

Soilsiú poiblí atá éifeachtúil ó thaobh•
an fhuinnimh de a fheistiú

Bearta atá le déanamh in 2014

Tá sé beartaithe ag Comhairle Contae Loch
Garman tabhairt faoi na tionscnaimh seo a
leanas d'fhonn an fheidhmíocht ó thaobh 
fuinnimh de a fheabhsú tuilleadh in 2014:

Uasghrádú Leabharlann Ros Mhic•
Thriúin
Uasghrádú Oifig Mháistir an Chuain•
Feabhsú ar éifeachtúlacht soilse•

Beidh aistriú na láithreán Seirbhísí Uisce chuig
Uisce Éireann ina chúis le laghdú suntasach ar
ídiú fuinnimh na Comhairle in 2014. Beidh an
Soilsiú Poiblí taobh thiar den chuid is mó den
fhuinneamh a úsáidfidh an Chomhairle ina 
dhiaidh sin.
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oibríochtaí na Seirbhíse dóiteáin

Rinne feabhsúcháin leanúnacha ar stáisiúin dóiteáin,
lena n-áirítear uasghrádú ar 
infreastruchtúr cumarsáide na Seirbhíse Dóiteáin agus
stóras breise a chur le Stáisiún Dóiteáin Loch Garman.

Tá an tUllmhacht don Gheimhreadh fós ina gné 
an-tábhachtach d’oibríochtaí na seirbhíse dóiteáin
d’fhonn leanúnachas na seirbhíse a chinntiú le linn
dálaí drochaimsire. Bhí soláthar maith déanta ar na
stáisiúin dóiteáin uile agus bhí a ndóthain ábhair 
intomhalta ar láimh acu leis an tseirbhís a choinneáil le
linn eachtraí faidréiseacha drochaimsire.

An Creat um Bainistíocht 
móréigeandálaí

Thug an Mheitheal Oibre Réigiúnach um 
Bainistíocht Móréigeandálaí breithmheas ar Phlean
Móréigeandála Údaráis Áitiúla Loch Garman i Mí na
Bealtaine 2013. Bhí i gceist le Clár Forbartha an Phlean
Móréigeandála don bhliain oiliúint agus forbairt a
chur ar phríomhbhaill foirne agus leanúint de Choiste
Forbartha an Phlean Móréigeandála a fhorbairt, rud a
chuimsigh cruinnithe agus cleachtaí míosúla d'fhonn
cumas an Údaráis Áitiúil le plé éifeachtach a
dhéanamh le móréigeandáil a fheabhsú. Coinníodh
agus tástáladh an t-ionad comhordaithe áitiúil ó thús
deireadh na bliana le freagairt d'aon mhóréigeandáil.

Ghlac baill foirne de chuid Údaráis Áitiúla Loch 
Garman páirt in dhá mhórchleachtadh éigeandála
réigiúnacha in 2013, .i. Cleachtadh ‘Church Street’ i

Loch Garman ar an 13 Márta 2013 agus Cleachtadh
‘Fishbowl’ i gCill Chainnigh ar an 13 Samhain 2013.
Eagraíodh cleachtadh freagartha 
idirghníomhaireachtaí i ndáil le mótarbhealach an
M11 ar an 22 Deireadh Fómhair i Seomra
Chomhairle Contae Loch Garman leis an bhfreagairt
ar mhórteagmhas ar mhótarbhealach an M11 a
thástáil. Eagraíodh Oiliúint Comhordaithe ar an
Láthair ar an 22 Samhain agus bhí Lánseisiún 
Bainistíocht Móréigeandála ar siúl i mBaile Átha
Cliath ar an 6 Samhain 2013.

Sábháilteacht dóiteáin

Tugtar fógra don Údarás Dóiteáin faoi na hiarratais
uile a dhéantar ar cheadúnais chun na Cúirte Dúiche
agus na Cúirte Cuarda. Fuarthas 150 iarratas ar an
iomlán le linn na bliana. Cuireadh na coinníollacha
arna moladh ag an tSeirbhís Dóiteáin in iúl don
Chúirt agus don iarratasóir araon agus cuireadh faoi
iamh an cheadúnais arna eisiúint ag an gCúirt iad
freisin. I 95 cás, tar éis iniúchadh a dhéanamh ar an
áitreabh, éilíodh ar an iarratasóir oibreacha 
ríthábhachtacha feabhsaithe sábháilteacht dóiteáin a
dhéanamh chun sástacht an Údaráis Dóiteáin sular
eisíodh an ceadúnas.

Rinneadh 171 iniúchadh ar chineálacha éagsúla
áitribh le linn na bliana, le béim ar leith á leagan ar
óstáin in 2013. I rith chlár iniúchta 2013, seirbheáladh
Fógraí Dúnta ar thrí áitreabh chun úsáid na 
bhfoirgneamh a chosc i bhfianaise buarthaí 
tromchúiseacha sábháilteacht dóiteáin.
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SeIRBHíS dóITeÁIN 
CHoNTAe LoCH GARmAN

Coinníonn Seirbhís dóiteáin Chontae Loch Garman cúig bhriogáid dóiteáin choinnithe suite
sna príomhbhailte ar fud an Chontae.Tá gach briogáid bunaithe i stáisiún dóiteáin saintógtha
agus tá ar a dtoil acu an trealamh agus na criúnna seo a leanas le freagairt d'éigeandálaí:

Briogáid Fearas líon
Loch Garman 2 inneall uisce Aicme B, 1 inneall éigeandála, 1 tancaer uisce 15

Guaire 2 inneall uisce Aicme B, 1 inneall éigeandála 14

Inis Córthaidh 2 inneall uisce Aicme B, 1 ardán hiodrálach 14

Ros Mhic 
Thr iú in

2 inneall uisce Aicme B 14

Bun Clóidí 1 inneall uisce Aicme B, 1 tancaer uisce 9
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Cur Chun Cinn na Sábháilteachta
dóiteáin i measc an phobail
Cuireadh an tSábháilteacht Dóiteáin chun cinn i
measc grúpaí móra agus beaga araon amhail leanaí
scoile, cruinnithe de chuid Bhantracht na Tuaithe agus
grúpaí scoir, nuair ab fhéidir, ó thús deireadh 2013.

Bhí Seachtain na Sábháilteachta Dóiteáin ar siúl i Mí
Dheireadh Fómhair 2013, agus ba é an téama ‘Le
Chéile is Féidir linn STOP a Chur le Dóiteán’.
Rinneadh cur i láthair a fhorbairt do na scáileáin 
taispeána i Halla an Chontae. Rinneadh fógraíocht
faoi phríomhtheachtaireachtaí sábháilteacht dóiteáin i
nuachtáin áitiúla, ar láithreáin ghréasáin de chuid na
Comhairle, srl. ag aimsir na Nollag.

Thug comhraiceoirí dóiteáin áitiúla cuairt ar 75 
bunscoil le linn bhliain acadúil 2012/2013 mar chuid
de Chlár Sábháilteacht Dóiteáin na mBunscoileanna.
Bhí na cuairteanna seo ina gcúis le tábhacht na 
sábháilteachta dóiteáin sa bhaile a chur ar a súile do
thart ar 2,250 scoláire.

Rialú Tógála – 
Cuid B, Sábháilteacht dóiteáin

Fuarthas na hiarratais seo a leanas ar dheimhnithe
sábháilteacht dóiteáin i gcaitheamh 2013: Eisíodh 25
fógra rabhaidh maidir le forbairtí neamhúdaraithe le
linn na bliana. I bhformhór na gcásanna seo rinneadh
iarratas eile ar dheimhniú sábháilteacht dóiteán dá éis
sin agus/nó cuireadh na hoibreacha a bhí ag teastáil i
gcrích chun sástacht an Údaráis Rialaithe Tógála. Ina
theannta sin, rinne oifigigh dóiteáin 37 iniúchadh de
réir Alt 11 den Acht um Rialú Foirgníochta, 1990.

D'oibrigh an tÚdarás Rialaithe Tógála as láimh a chéile
le heagraíochtaí eile chun caighdeáin fheabhsaithe,
nua a fhorbairt do chineálacha éagsúla foirgnimh.

pleanáil Réamhtheagmhais
Lean clár pleanála réamhtheagmhais na Seirbhíse
Dóiteáin ar aghaidh in 2013. Tá i gceist leis an gclár
seo briogáidí dóiteáin cuairt a thabhairt ar áitribh
ardriosca agus plean a chur le chéile i ndáil le freagairt
d'aon teagmhas a d'fhéadfadh titim amach sna
háitribh sin. Ó thús deireadh na bliana tugadh
cuairteanna pleanála réamhtheagmhais ar áitribh
amhail Tesco Extra i nGuaire, ar Medentech Ltd, ar

Aonad Cúraim Chónaithe na Fearnóige i Loch 
Garman, agus ar iostaí breosla i gCluainte an
Bhogaigh, Ros Mhic Thriúin. Forbraíodh cur chuige
rioscabhunaithe réigiúnach i leith na pleanála
réamhtheagmhais in 2013 lena thabhairt isteach in
2014.
oiliúint
Thug Seirbhís Dóiteáin Chontae Loch Garman
faoi chlár iomlán oiliúna i gcaitheamh na bliana.
De bhreis ar an ngnáthchlár oiliúna a dhéantar
sa stáisiún ar feadh 2 uair an chloig gach
seachtain, cuireadh ar fáil na cúrsaí seo a leanas
d'fhoireann na Seirbhíse Dóiteáin chomh maith:

www.wexfordcoco.ie www.twitter.com/wexfordcoco

ComHAIRLe CoNTAe LoCH GARmAN TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

20

Cineál an Iarratais líon

Teastas sábháilteacht dóiteáin 71
Teastas sábháilteacht dóiteáin 
athbhreithnithe

1

Teastas sábháilteacht dóiteáin fógra 7 lá 6
Teastas rialtaithe 21
Iomlán 99

Cineál an Iarratais líon
Cúrsa Athnuachana AED 67
Cúrsa d'Oifigigh Stáisiúin 2
Cúrsa d'Oifigigh Fostáisiúin 3
Cúrsa Athnuachana d'Oibritheoirí Caidéal agus NICS 1
Cúrsa sa Cheannas Oibríochtúil 2
Túschúrsa Oiliúna maidir le hIompraíocht
Dóiteán in Urrann

10

Cúrsa Oiliúna Athnuachana maidir le 
hIompraíocht Dóiteán in Urrann

35

Cúrsa do Theagascóirí sa Ghaireas Análúcháin 1
Cúrsa Athnuachana sa Ghaireas Análúcháin 65
Cúrsa Oiliúna sa Mhéadar Braite Gáis 55
Cúrsa Feasachta GPS 56
Cúrsa Athnuachana i gClár na Scoileanna 13
Bainistiú Sláinte agus Sábháilteachta IOSH 2
Ardchúrsa sa Tiomáint (Modúl 1) 6
Ardchúrsa sa Tiomáint (Modúl 2) 8
Ardchúrsa Athnuachana sa Tiomáint (Modúl 2) 6
Obair Shábháilte ar Airde (Cúrsa Athnuachana) 60
Seimineár na nOifigeach Sinsearach 6
Seimineár de chuid APEA maidir le Peitriliam 1
Cúrsa Innealtóireachta sa tSábháilteacht Dóiteáin 6
Seimineár Bliantúil Institiúid na nInnealtóirí Dóiteáin 3
Láimhsiú (Cúrsa athnuachana) 7
Cúrsa Oiliúna d’Oifigigh Idirchaidrimh Mheán 1
Cúrsa Oiliúna maidir leis an Tancaer Uisce 9
Cúrsa do Theagascóirí maidir le Timpistí ar Bhóithre 1
Freagairt ar dhoirteadh ola mara 1
Cúrsa sa Tógáil Soirn 3
Cúrsa Athnuachana don Chéad Fhreagróir
Éigeandála

17

Bainistíocht ar an Strus a Leanann Teagmhais
Chriticiúla (Cúrsa Athnuachana do Phiarthacadóirí)

1

Bainistíocht ar an Strus a Leanann Teagmhais Chriticiúla
(Cúrsa Athnuachana d’Oifigigh Shinsearacha)

4

Bainistíocht ar an Strus a Leanann Teagmhais Chriticiúla
(Cúrsa Athnuachana d’Oifigigh Idirchaidrimh)

1
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Teagmhais

D'fhreastail an tseirbhís dóiteáin ar 1018 teagmhas san iomlán le himeacht na bliana. Is é seo a leanas
miondealú ar na teagmhais ar freastalaíodh orthu de réir stáisiúin:
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CINeÁL NA TImpISTe LoCH 
GARmAN GUAIRe INIS CóRTHAIdH RoS mHIC

THRIÚIN BUN CLóIdí IomLÁN

Dóiteáin Simléir 90 35 48 49 21 243

Dóiteáin Tí 28 19 18 18 0 83

Timpiste ar Bhóthar 14 14 13 20 1 62

Dóiteán Tionscail 2 0 0 2 1 5

Dóiteán tráchtála 4 1 1 3 0 9
Dóiteáin in Áiteanna
Tionóil 2 1 0 1 0 4

Dóiteán
talmhaíochta 0 2 4 5 1 12

Mótarfheithiclí 19 11 9 13 2 54

Coill/portach/féar,
srl. 50 53 67 12 15 197

Dóiteán Dramhaíola 50 9 15 6 3 83

Tarrthálacha nár
bhain le dóiteán 5 3 2 2 0 12

Bréagrabhadh- 
Dea-Intinn 71 46 34 24 12 187

Bréagrabhadh -
Intinn Mhailíseach 1 1 1 1 1 5

Nithe Ilghnéitheacha 25 9 8 17 3 62

Iomlán 361 204 220 173 60 1018
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Seirbhís ar leith is ea an tSeirbhís
Cosanta Sibhialta sa mhéid is gur 
feidhmeannas de chuid na Comhairle
í atá reáchtáilte ag oibrithe deonacha
a gcuireann a gcuid ama ar fáil
d'fhonn freastal ar an bpobal áitiúil.
Is í aidhm na Seirbhíse freagairtí
cosanta sibhialta i dtaca le fóirithint
agus le tacaíocht éigeandála a éascú
trí Údaráis Áitiúla chun seirbhísí
ríthábhachtacha a áirithiú agus an
saol poiblí a choinneáil. Is iad an
Roinn Cosanta agus Comhairle 
Contae Loch Garman a thugann 
cúnamh deontais suntasach don 
fheidhmeannas seo.

Cuspóirí
Leanúint de thacaíocht chomhordaithe a•
chur ar fáil i gcásanna éigeandála agus ag
imeachtaí pobail.

Leanúint de pháirt a ghlacadh i bpleanáil•
agus i bhfreagairt i gcomhair 
Móréigeandálaí agus Drochaimsire.

dualgais Chathartha 2013

Is éard atá i gceist le Dualgais Chathartha ná 
imeachtaí áitiúla amhail imeachtaí spóirt, rásaí seilge,
ócáidí tiomsaithe airgid ar mhaithe le carthanais, 
ceolchoirmeacha, seónna talmhaíochta, paráidí, féilte,
chomh maith le Siúlóid Chósta Chlub na Leon, Féile 
Ceoldrámaíochta Loch Garman agus Imeacht
Comórtha JFK 50. Cuireann oibrithe deonacha de
chuid na Seirbhíse Cosanta Sibhialta clúdach 
garchabhrach/otharchairr agus báid sábháilteachta ar
fáil i gcás timpiste/éigeandála. Chlúdaigh an tSeirbhís
Cosanta Sibhialta, arna tacú ag Comhairle Contae
Loch Garman, 65 imeacht phoiblí dá leithéid ar
mhaithe le sábháilteacht an phobail.

Cuardaigh Le hAghaidh daoine ar
Iarraidh

Ghlac an tSeirbhís Cosanta Sibhialta páirt i
gcuardach amháin le haghaidh duine a bhí ar
iarraidh.

oiliúint
Is iomaí cúrsa a d'éirigh leis na baill a chur i
gcrích le himeacht na bliana le feabhas a chur
ar na hardchaighdeáin, ar na hardscileanna
agus ar an oiliúint den scoth atá acu sa 
tSeirbhís Cosanta Sibhialta cheana féin.

Cúrsaí
Cuireadh na cúrsaí seo a leanas do 
theagascóirí, arna soláthar ag Coláiste na 
Seirbhíse Cosanta Sibhialta, i gcrích go rathúil:

Scileanna Allamuigh – 1 Bhall•
Bainistíocht ar an Strus a Leanann•
Teagmhais Chriticiúla – 1 Bhall
Tarrtháil Rópa, Leibhéal 1, Teagascóir•
Ateistiú – 2 Bhall
Garchabhair Oibre, Teagascóir•
Ateistiú – 1 Bhall
Cúrsa do Chéad Fhreagróirí Éigeandála,•
Ateistiú Teagascóirí – 3 Ball
Láimhsiú/Láimhsiú Daoine•
Ceardlann – 1 Bhall
Cuardach agus Tarrtháil Uirbeach – 2 Bhall•
Teicneoir Mearuisce – 1 Bhall•
An Chéad-Gharchabhair Chairdiach (CFR-C)•
do Theagascóirí, Ateistiú – 4 Ball
Cúrsa do Bhainisteoirí Cuardaigh – 1 Bhall•
Seimineár do Theagascóirí Tiománaithe•
Ceadaithe – 1 Bhall
Cúrsa do Theicneoirí Míochaine Éigeandála•
(EMT-CPC) Ateistiú – 6 Ball
Tarrtháil 3 - Mearuisce agus Tarrtháil Tuile•
Oiliúint – 1 Bhall
Ceardlann do Theagascóirí sa Scileanna•
Tarrthála – 1 Bhall
Oiliúint Raidió Tetra•

Ina theannta sin, cuireadh cúrsaí a thug teagascóirí 
áitiúla de chuid na Seirbhíse Cosanta Sibhialta 
d’oibrithe deonacha de chuid na Seirbhíse Cosanta
Sibhialta agus do bhaill foirne de chuid Údaráis 
Áitiúla Loch Garman i gcrích go rathúil mar seo a
leanas:

An Chéad-Gharchabhair Chairdiach (CFR-C)•
Ateistiú Oibrithe Deonacha:28 Oibrí
Dheonacha agus 14 Bhall Foirne de chuid
Údaráis Áitiúla Loch Garman
Garchabhair Oibre Ateistiú: 14 Oibrí•
Dheonacha, 42 Bhall Foirne de chuid
Údaráis Áitiúla Loch Garman, agus 5 Ball
Foirne de chuid an Gharda Chósta

eile
• Clár Vacsaínithe in aghaidh an Fhliú Éanúil
•Clár Vacsaínithe in aghaidh Heipitíteas B agus
an Teiteanais
• Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
• Cosaint Leanaí agus Oiliúint – 79 Ball
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CoSAINT 
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SLÁINTe AGUS 
SÁBHÁILTeACHT

Leanadh de thiomantas Údaráis 
Áitiúla Loch Garman do thimpeallacht
shlán, shábháilte, folláine a sholáthar
don fhoireann ar fad, do 
chonraitheoirí agus do chuairteoirí in
ionaid oibre dá gcuid nó i ngar dóibh
le linn na bliana. Tugtar gealltanas sa
ráiteas beartais go bhfeabhsófar an
chaoi a ndéantar sláinte agus 
sábháilteacht a bhainistiú ar bhonn
leanúnach trí mhonatóireacht
réamhghníomhach agus 
fhrithghníomhach a dhéanamh ar
chomhlíonadh agus ar fheidhmíocht.
In 2013, treisíodh an fhoireann 
inmheánach sláinte agus sábháil-
teachta nuair a ceapadh oifigeach
Sláinte agus Sábháilteachta breise.

Ráitis Sábháilteachta

Tar éis dul i ndáil chomhairle le bainisteoirí líne,
le fostaithe agus le hionadaithe sábháilteachta,
rinneadh an Ráiteas Sábháilteachta do 
Thuismitheoirí a atheisiúint agus scaipeadh
chuig na baill foirne uile de chuid na nÚdarás 
Áitiúil in 2013 é. 

Rinneadh athbhreithniú leis seo ar an nós
imeachta i ndáil le sainaithint a dhéanamh ar
ghuaiseacha agus le measúnacht a dhéanamh ar
rioscaí. Tá ag gach uile aonad nó rannóg d’Ú-
daráis Áitiúla Loch Garman Ráiteas Sábháil-
teachta Cúntach, ina ndéantar plé leis na
guaiseacha agus leis na rioscaí ar leith a
bhaineann le cúram áirithe an aonaid nó na 
rannóige sin. Bíonn na Ráitis Sábháilteachta
Chúntacha, measúnachtaí riosca agus cleachtais
oibre faoi réir athbhreithniú agus nuashonrú ar
bhonn leanúnach, de réir cheanglais an Ráitis
Sábháilteachta nua do Thuismitheoirí.

Clár feabhsúcháin Sláinte agus 
Sábháilteachta
Leagadh amach i gclár feabhsúcháin sláinte
agus sábháilteachta, 2013 spriocanna agus 
cuspóirí d’Údaráis Áitiúla Loch Garman. D’éirigh
linn iad seo a bhaint amach le linn na bliana,
agus tugadh isteach tionscnaimh chun an méid
seo a leanas a dhéanamh dá mbarr:

Tuairisciú agus anailís staitistiúil ar líne•
maidir le timpistí agus teagmhais

Bunachar sonraí leictreonach den trealamh•
ar fad a bhfuil iniúchadh reachtúil ag 
teastáil ina leith

Nós imeachta nua i ndáil le taifead a •
choinneáil ar bhagairtí foréigin, ionsaithe
nó féindochair a dhéantar ar fhostaithe dár
gcuid

Córais nua sláinte agus sábháilteachta i•
dtaobh bainistíocht saoráidí agus 
cothabháil choisctheach trealaimh

oiliúint agus Ionduchtúchán
d’fhostaithe

Tá sé fós ina thosaíocht dúinn oiliúint a chur ar
fhostaithe dár gcuid de réir an chláir sláinte
agus sábháilteachta. Cuireadh réimse cúrsaí,
idir éigeantach agus mholta, ar fáil d'fhostaithe
mar thoradh ar infheistíocht a rinneadh san 
oiliúint sláinte agus sábháilteachta. B'ionann
costas iomlán na hoiliúna sláinte agus 
sábháilteachta agus thart ar €130,000.

Tá struchtúr coiste curtha ar bun ag Údaráis 
Áitiúla Loch Garman. Tagann na coistí seo le
chéile go rialta le linn bliana le cumarsáid a
dhéanamh agus le dul i ndáil chomhairle le
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bainisteoirí agus le fostaithe araon. Tá líonra
fairsing d’ionadaithe sláinte agus sábháilteachta
againn a thagann le chéile ar leibhéal na rannóg
agus ar an leibhéal corparáideach araon.

Is mór againn aiseolas a fháil ó fhostaithe dár
gcuid, cibé acu a fhaightear tríd an struchtúr
ionadaíochta seo é nó trí fhoirmeacha le húdair
imní ó thaobh sláinte agus sábháilteachta de a
chur in iúl. Tagann ionadaithe don lucht 
bainistíochta le chéile go démhíosúil le cíoradh
a dhéanamh ar an bhfaisnéis sláinte agus 
sábháilteachta a fuarthas.

Teicneolaíochtaí Nua

Rinneadh méid suntasach oibre le 
teicneolaíochtaí nua a fhorbairt d’fhonn 
bainistiú sláinte agus sábháilteachta a fheabhsú.
Mar aon le meicníocht tuairiscithe timpistí agus
teagmhas ar líne, tugadh isteach inlíon sláinte
agus sábháilteachta nua chomh maith d’fhonn
faisnéis sláinte agus sábháilteachta a chur ar fáil
don fhoireann ar fad. Tá fóin chliste agus 
táibléid á n-úsáid anois le comhlíonadh 
riachtanais sláinte agus sábháilteachta a bhaint
amach agus a thaifeadadh. Mar shampla, tá Clár
Dóiteáin Áras an Chontae bunaithe ar 
bharrachóid anois, atá greamaithe den trealamh
ábhartha ar fad, agus is córas leictreonach é ina
iomláine. Táimid ag úsáid teicneolaíochtaí ar
fhóin phóca freisin le cosaint a thabhairt
d’fhostaithe a chaithfidh obair a dhéanamh leo
féin i dtimpeallachtaí iargúlta.

oHSAS 18001

Caighdeán aitheanta sláinte agus 
sábháilteachta ceirde is ea OHSAS 18001, ar
féidir na córais bhainistíochta sláinte atá ag 
eagraíocht a mheas agus a chreidiúnú dá réir.

Léiríomar ár dtiomantas don chaighdeán seo a
bhaint amach in 2013 trína chinntiú gur
chomhlíon aon nuashonrú a rinneadh ar
nósanna imeachta agus ar phróisis na 
riachtanais a leagtar síos in OHSAS 18001.
Tugadh isteach feidhm iniúchta inmheánaigh
atá in oiriúint le OHSAS 18001 freisin agus 
rinneadh sraith iniúchtaí cuimsitheacha de réir
an chaighdeáin seo.

www.wexfordcoco.ie www.twitter.com/wexfordcoco

ComHAIRLe CoNTAe LoCH GARmAN TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

24



pL
eA

N
Á

IL
 

www.wexfordcoco.ie www.twitter.com/wexfordcoco

ComHAIRLe CoNTAe LoCH GARmAN TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

25

pLeANÁIL 

eirgrid – Tionscadal Grid Link

Tar éis cruinnithe de Chomhairle Contae Loch
Garman i Mí na Samhna, d’ullmhaigh an 
Rannóg Pleanála aighneacht mhionsonraithe ar
Thionscadal Grid Link – Líne 400kV atá
beartaithe ó Chorcaigh chuig Cill Dara trí Loch
Garman. Cuireadh an aighneacht faoi bhráid
cruinniú speisialta de Chomhairle Contae Loch
Garman ar an 22  Samhain, agus rinneadh í a
leasú agus a chur isteach chuig Eirgrid dá éis
sin.

An plean Bithéagsúlachta - Contae Loch 
Garman. An plean Gníomhaíochta um an
mBithéagsúlacht, 2013-2018

Ghlac comhaltaí tofa Chomhairle Contae Loch
Garman leis an gcéad Phlean Gníomhaíochta
um an mBithéagsúlacht i gContae Loch Garman
ina iomláine i Mí na Samhna 2013. Cuimsítear
sa Phlean, arna chur i dtoll a chéile ag an 
Rannóg Pleanála i gcomhar leis an Rannóg
Comhshaoil, creat le haghaidh chaomhnú,
bhainistiú agus fheabhsú na bithéagsúlachta sa
Chontae as seo go ceann cúig bliana.

Comórtas Grianghrafadóireachta i ndáil leis
an mBithéagsúlacht

Bhí an Comórtas Grianghrafadóireachta Bliantúil i
ndáil leis an mBithéagsúlacht ar siúl in Áras an 
Chontae ar an 16 Bealtaine 2013.

An tUas. diarmuid
Houston
pleanálaí Sinsearach 
Pleanáil agus Forbairt

An Clr. George Lawlor
Cathaoirleach -
An Coiste Beartas Straitéiseach 
um Pleanáil

pleanáil ar Aghaidh:

Glacadh le Plean Forbartha Chontae Loch 
Garman 2013-2019 ar an 11 Feabhra 2013.

Ghlac Comhairle Baile Inis Córthaidh agus
Comhairle Contae Loch Garman le Dréacht-
Phlean Forbartha Baile agus Purláin Inis
Córthaidh, 2014-2020 ar an 11 Iúil agus ar an 9
Meán Fómhair 2014 faoi seach.

Fógraíodh athbhreithniú ar Phlean Forbartha
Baile agus Purláin Bhaile Loch Garman, 2008-
2014 i Mí Feabhra 2013 agus tosaíodh obair ar
ullmhú an phlean nua le haghaidh an cheantair
don tréimhse 2015-2020 leis an gcomhairliúchán
poiblí tosaigh.

Athrú ar phleananna forbartha d’fhonn
freastal don Straitéis Tithíochta

Rinneadh athruithe ar Phlean Forbartha Baile
agus Purláin Inis Córthaidh, 2008-2014, ar Phlean
Forbartha Baile agus Purláin Bhaile Loch Garman,
2009-2015, agus ar Phlean Forbartha Baile agus
Purláin Ros Mhic Thriúin, 2011-2017 d’fhonn
freastal don Chomh-Straitéis Tithíochta agus do
chuspóir a bhain leis an Treoir um Ghnáthóga.

dréacht-phlean Ceantair Áitiúil Bhaile na
Cúirte agus Shéipéal na hAbhann, 2014-2020

D’fhógair Comhairle Contae Loch Garman go raibh sé
de rún acu Plean Ceantair Áitiúil nua a ullmhú do
Bhaile na Cúirte agus Shéipéal na hAbhann. Eagraíodh
tréimhse comhairliúcháin phoiblí, lena n-áirítear 
cruinniú poiblí ar fhreastail cuid mhaith daoine air. 
Rinneadh plé ar Thuairisc Bainisteora ar na haigh-
neachtaí a fuarthas le linn an chomhairliúchán phoiblí
ag cruinniú de Choiste Toghcheantar Ghuaire i Mí na
Nollag 2013.



pLeA
N

Á
IL 

Comórtas ealaíne do Scoileanna i ndáil leis
an mBithéagsúlacht

Bhí searmanas bronnta an Chomórtais Ealaíne
Bhliantúil i ndáil leis an mBithéagsúlacht ar siúl
ar an 20 Meitheamh 2013. Ba é ‘Gnáthóga agus
Speicis ar an gCósta’ an téama agus tharraing
Don Conroy pictiúr álainn le dathú ina raibh
gnáthóg ar an gcósta, chomh maith le speicis
chósta choitianta sa tulra.

Léarscáiliú Gnáthóg

Eagraíodh seimineár maidir leis an léarscáiliú
gnáthóg ar an 16 Iúil i Lárionad Láithreachais
Inis Córthaidh do ghrúpaí pobail áitiúla. Bhí sé
mar aidhm ag an seimineár seo cabhrú le 
grúpaí pobail agus le grúpaí a ghlacann páirt i
gComórtas na mBailte Slachtmhara léarscáil
gnáthóg bhunúsach a chur i dtoll a chéile
d’fhonn iad a chur ar an eolas faoi na gnéithe
bithéagsúlachta tábhachtacha arb ann dóibh
ina gcomhshaol áitiúil. 

Caomhnú 

oiliúint i gCuimhneacháin i Reiligí a 
Bhreacadh Síos

Eagraíodh seisiún oiliúna lae maidir le cén chaoi
cuimhneacháin i reiligí a bhreacadh síos mar chuid de
chlár píolótach i gContae Loch Garman ar son reiligí
stairiúla a chaomhnú agus aire a thabhairt dóibh.

deontais Caomhantais

Scéim deontais d’fhoirgnimh •
Thraidisiúnta feirme -D’éirigh le trí 
thionscadal deontais shuntasacha a bhaint
amach faoin Scéim Deontais d’Fhoirgnimh
Thraidisiúnta Feirme d’oibreacha 
caomhantais le linn 2013, agus chabhraigh
an tOifigeach Caomhantais leo chomh
maith. B’ionann na deontais seo agus
€56,000 ar an iomlán.

Scéim deontais Caomhantais Údaráis •
Áitiúla Loch Garman, 2013 - Seoladh
Scéim Deontais Caomhantais Údaráis 
Áitiúla Loch Garman, 2013 agus ba é an 10
Bealtaine an dáta deireanach ar glacadh le
hiarratais. Fuarthas 21 iarratas ar an iomlán
agus rinneadh cíoradh orthu de réir Scéim
na dTosaíochtaí.

Líonra Bhailte múrtha na héireann -•
Baineadh amach deontas €15,000 le
haghaidh chaomhnú Chnoc na nGabhar i
Ros Mhic Thriúin trí Líonra Bhailte Múrtha
na hÉireann.

deontais fhorbairt Áitiúil Loch Garman -•
Thug an tOifigeach Caomhantais cúnamh
do bhaill den phobal le hiarratas a
dhéanamh ar dheontais oidhreachta ó
Fhorbairt Áitiúil Loch Garman, lena n-
áirítear Caisleán Wilton, ar baineadh amach
cúnamh deontais suntasach ina leith.

Gradaim ar Líne na Seachtaine oidhreachta
Náisiúnta

Fógraíodh le déanaí gur bhuaigh Rannóg
Pleanála Chomhairle Contae Loch Garman an
Gradam Náisiúnta ar Líne don Iontráil is
fearr ar ‘my Heritage’.

An Coiste Beartas Straitéiseach (CBS)
Um pleanáil

Tionóladh 4 chruinniú den CBS um Pleanáil le
linn na bliana, ag a ndearnadh plé ar nithe 
suntasacha agus straitéiseacha éagsúla a bhain
le Plean Forbartha an Chontae. 

forfheidhmiú dhlí na pleanála

Tá Rannóg Fhorfheidhmiú Dhlí na Pleanála fós
ar cheann de na rannóga is gníomhaí agus is
rathúla dá leithéid sa tír. Rinneadh 384 
iniúchadh láithreáin forfheidhmiúcháin le linn
2013 agus eisíodh 204 litir rabhaidh mar 
thoradh orthu.

Seirbheáladh 93 fógra forfheidhmiúcháin agus
cuireadh tús le himeachtaí dlí i dtaca le 14 chás.
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Cairéil

Tá béim ar leith leagtha ar chairéil mar thoradh ar
theacht i bhfeidhm Alt 261A den Acht um Pleanáil
agus Forbairt, 2000 (arna leasú) in 2011. Rinneadh
dhá iarratas chun an Bhoird Pleanála ar Thoiliú 
Ionadaíoch in 2013, mar aon le dhá iarratas pleanála.
Tá méid suntasach oibre déanta le measúnú a
dhéanamh ar chomhlíonadh na gcoinníollacha a
ghabhann le ceadanna agus le monatóireacht a
dhéanamh ar na riachtanais a ghabhann le hiarratais
pleanála.

Maidir leis na bpróiseas faoi Alt 261A, cuireadh tús le
comhaid forfheidhmithe i ndáil le 24 cás ar an iomlán
agus seirbheáladh 11 Fhógra Forfheidhmiúcháin lenar
éilíodh oibríochtaí cairéalaithe a scor. Baineann an
chuid is mó de na comhaid eile le láithreacha a 
lorgaíodh athbhreithniú ar chinneadh de bhun Alt
261A ón mBord Pleanála i dtaca leo agus tá toradh an
athbhreithnithe sin ar feitheamh. Chuir an fhoireann
um Pleanáil agus Fhorfheidhmiú Dhlí na Pleanála tús
le hIniúchtaí Láithreáin i Mí Mheán Fómhair le 
comhlíonadh Fógraí Forfheidhmiúcháin a sheiceáil.
Bannaí pleanála

Tá an mhonatóireacht agus an bhainistíocht a
leanann ar aghaidh ar bhannaí airgid thirim agus
slándála ina gcuid an-tábhachtach d'obair na
Comhairle, rud a chabhraíonn le cur i gcrích eastát
neamhchríochnaithe agus fadhbanna forbartha eile a
mhaoiniú.

Struchtúir Chontúirteacha/Áiteanna 
Contúirteacha

Tugtar breac-chuntas sna táblaí seo a leanas ar ar
tharla i réimse na Struchtúr Contúirteach agus na
nÁiteanna Contúirteacha: 

Struchtúir Chontúirteacha

Áiteanna Contúirteacha

* Tá san áireamh sna figiúirí fógraí ar comhlíonadh iad agus
oibreacha a rinneadh i ndáil le comhaid ar osclaíodh iad roimh
2013.
** Tá san áireamh sna figiúirí comhaid ar osclaíodh iad roimh 2013.

Fógraí a eisiúint i leith Struchtúir 
Chontúirteacha agus Áiteanna Contúirteacha in
Eastáit Neamhchríochnaithe.

Tá i gceist leis an bpróiseas dlí iniúchtaí a
dhéanamh ar an láithreán ar an gcéad dul síos
agus treoracha foirmiúla a eisiúint d'úinéirí ar
an dara dul síos lena n-éilítear orthu na
hoibreacha riachtanacha a dhéanamh. Cuirtear
an dlí ar na húinéirí sa chúirt nuair a theipeann
orthu na hoibreacha sin a chur i gcrích.
D'fhéadfadh sé go ndéanfadh an Chomhairle
na hoibreacha i gcásanna áirithe agus ghearrfaí
na costais ar na húinéirí.

Láithreáin Thréigthe

Tugtar breac-chuntas sna táblaí faoi iamh ar ar
tharla i réimse na Láithreán Tréigthe.

fógraí ar Láithreáin Thréigthe

Díreach cosúil le Fógraí ar Struchtúir 
Contúirteacha/Áiteanna Contúirteacha, is
iondúil a eisítear Fógraí ar Láithreáin Thréigthe
mar chuid de na próisis bainistithe agus 
feabhsaithe “Eastáit Neamhchríochnaithe”. Ach,
eisítear fógraí lasmuigh den phróiseas réitigh
eastát chomh maith le dul i ngleic le cásanna
tréigthe nuair a thagann siad chun solais.

Ranníocaíochtaí forbartha

Foinse ioncaim ríthábhachtach don Chomhairle
is ea na ranníocaíochtaí forbartha. Maoiníonn
ranníocaíochtaí forbartha tionscadail 
infreastruchtúir chaipitiúil ar fud an Chontae.

In 2013, eisíodh sonraisc de luach €1,346,722.21
agus bailíodh fáltais de luach €1,300,639.23 ar
an iomlán.

fógraí Tosaithe

Fuair agus thaifead Comhairle Contae Loch
Garman 332 Fógra Tosaithe bailí i gcaitheamh
2013. Cáipéis reachtúil is ea an Fógra Tosaithe a
bhíonn ag teastáil tráth a gcuirtear tús le 
forbairt. Gearrtar táille nuair a chuirtear isteach
an cháipéis seo. Is táscaire réasúnta maith é
ráta curtha isteach na bhFógraí Tosaithe seo ar
an méid gníomhaíocht forbartha atá ar bun
laistigh de limistéar feidhme an Údaráis Áitiúil.
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líon na
gcomhad a
osclaíodh

Fógraí a 
comhlíonadh/
oibreacha a 
rinneadh

a leanann ar
aghaidh

11 21* 18**

líon na
gcomhad a
osclaíodh

Fógraí a 
comhlíonadh/
oibreacha a 
rinneadh

a leanann ar
aghaidh

0 0 3**

líon na
bhfógraí a
eisíodh       

Fógraí a 
comhlíonadh/
oibreacha a 
rinneadh

a leanann ar
aghaidh

2 1 5**
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Bainistíocht forbartha

Bhí líon na n-iarratas pleanála a fuarthas le linn 2013 ar aon dul le blianta roimhe. Fuarthas 995 iarratas
pleanála ar an iomlán, mar aon le 228 iarratas ar shíneadh ama.

Ceadúnú
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Iomlán Comhairle
Contae loch
Garman

Comhairle
Buirge loch
Garman

Comhairle
Baile ros
Mhic thriúin

Comhairle
Baile Inis
Córthaidh

Iarratais
bhailí a 
fuarthas

995   871 99 17 8

Cinntí a rin-
neadh

906 784 103 12 7

Céatadán de
líon iomlán
na gceadanna
a ceadaíodh

92%  92%  92% 75% 100% 

total Comhairle
Contae loch
Garman

Comhairle
Buirge loch
Garman

Comhairle
Baile ros
Mhic thriúin

Comhairle
Baile Inis
Córthaidh

Iarratais ar
Shíneadh
Ama   

228   203 14 4 7

Iarratais i ndáil
le Forbairtí
Díolmhaithe

39 30 6 3 0 

Líon na 
gcruinnithe
réamh-
phleanála

404

Comharthaí Méar 
Eolais

93 + 37 
díolmhaithe = 130

Ceadúnú Imeachtaí 2

Fógraí maidir le Faichí
Aonaigh/hAontaí
Siamsaíochta

4

An tAonad um Sheirbhísí do Chustaiméirí:

Lean an tAonad um Sheirbhísí do Chustaiméirí den
Rannóg Pleanála de sheirbhís ar ardchaighdeán a
sholáthar in 2013 do na custaiméirí siúd a bhuail 
isteach ag an gcuntar poiblí, a sheol teachtaireachtaí
ríomhphoist isteach chuige, nó a chuir glao air.
D'éirigh leis an Aonad déileáil leis na custaiméirí ar fad,
an chuid ba mó acu a bhí ag cur glao ar an Aonad den
chéad uair riamh.

Líon na nglaonna gutháin 11,290

Líon na ndaoine a thug
cuairt ar an gcuntar

3,248
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Buiséad 2013

B'ionann an buiséad i ndáil le bóithre an 
Chontae a fheabhsú agus a chothabháil i
mbliana agus €28,654,831.

Is mar seo a leanas a bhí an miondealú:

Bóithre Náisiúnta – móroibreacha•
(an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta)
- €9,479,890 

Bóithre Náisiúnta – feabhsúcháin •
(an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta)
-€1,586,500

Bóithre Náisiúnta – Cothabháil •
(an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta) 
- €1,051,704

Bóithre Réigiúnacha agus Áitiúla –•
feabhsúcháin (an Roinn Iompair) 
- €8,108,878

Bóithre Réigiúnacha agus Áitiúla –•
Cothabháil (an Roinn Iompair)  
- €1,916.929 

Acmhainní de chuid Chomhairle •
Contae Loch Garman – 
- €6,510,930

Tionscadal CCp Chontae Loch 
Garman

Leithdháileadh €8,000,000 ar thionscadal CCP
gan dola sheachbhóthar Ros Mhic Thriúin N25
agus M11 ó Ghuaire go hInis Córthaidh chun an
fháil talún a leanann ar aghaidh i dtaca leis an
tionscadal seo a éascú.

Tá na suirbhéanna agus na conarthaí 
imscrúdaithe uile is gá curtha i gcrích, lena n-
áirítear na suirbhéanna seandálaíochta, 
topagrafacha, talún, comhshaoil agus
monatóirithe uisce.

Tá sainchomhairleoirí faighte le tacaíocht 
theicniúil a chur ar fáil do na scéimeanna. Tá tús
curtha leis an bpróiseas ceaptha Lamháltóirí
CPP i dtaca leis an dá scéim.
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BóITHRe AGUS 
IompAR

Scéimeanna Athdheisiúcháin Bóithre
Neamhnáisiúnta

Rinneadh 82.75 ciliméadar de na bóithre
neamhnáisiúnta dár gcuid a fheabhsú faoin
gClár Athdheisiúcháin Bóithre, atá maoinithe ag
an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, i
rith na bliana. Rinneadh 93 ciliméadar eile de
dhromchla bóthair a chóiriú, rud a léiríonn
timthriall toraidh cóiriú dromchla de 34.8 bliain.

Scéimeanna feabhsúcháin ar Leith
Leithdháil an Roinn Iompair, Turasóireachta
agus Spóirt €750,000 le haghaidh tionscadail
feabhsúcháin ar leith sa Chontae. Chuimsigh na
scéimeanna seo dromchlú 5.35 km de na
bóithre réigiúnacha seo a leanas:

R742, Crois fahey go dtí Cill •
mhucraise 2.30 km  - €250,000

R742, Cill mhucraise go dtí Baile na•
Cúirte 2.25 km - €250,000

R744, An Abhainn dubh go dtí Inis•
Córthaidh  0.80 km - €250,000

Scéimeanna Rannpháirtíochta pobail
Sheol an Roinn Iompair, Turasóireachta agus
Spóirt Scéim Rannpháirtíochta Phobail in 2013.
Rinne Comhairle Contae Loch Garman iarratas
ar €400,000 faoin gclár seo agus bronnadh an
tsuim ina hiomláine uirthi. Tar éis €47,000 a
fháil ó dheonacháin áitiúla agus €207,000 trí
obair áitiúil, cuireadh dromchla nua ar bhóithre
i gCluain Mhic Shiurdáin, sa Mhoing Bheag, i
nDoireánach, sa Chlochróg Mhór, i gCoill
Bhórú, i mBéarlach agus i mBaile Mhuiris.

An tUas. eamonn
Hore 
Stiúrthóir Seirbhísí - 
Bóithre agus Iompar, Rialú
Tógála agus 
Inrochtaineacht

An Clr. pat Codd
Cathaoirleach -
An Coiste Beartas 
Straitéiseach um Iompar
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Scéimeanna feabhsúcháin 
Sábháilteachta ar ísealchostas

Tugadh faoi scéimeanna feabhsúcháin 
sábháilteachta ar ísealchostas ag suíomhanna
éagsúla timpeall an Chontae.

Tugtar achoimre ar shuíomh agus ar chineál na
bhfeabhsúchán a rinneadh anseo thíos:

R730 Cill Anna/Crosaire na Céime  •
- Amharclínte feabhsaithe

R736 Cluain Caoin•
- dromchlú/Comharthaí/marcáil
Bóithre

L1001 Cill mhuire•
- Athrú ar Thosaíocht Acomhail

L4042 Baile an mhuilinn, Ros mhic•
Thriúin 
- Comharthaí agus marcáil Bóithre

R725 Cnoc Brandán íochtarach•
- dromchlú/Comharthaí/marcáil
Bóithre

Scéimeanna feabhsúcháin Áitiúla

Cuireadh an Scéim Feabhsúcháin Áitiúil ar cois
arís in 2013, le haghaidh na mbóithre nach 
bhfuil tógtha i gcúram, cé nach raibh fáil ar aon
leithdháileadh eile i dtaca leis an gcatagóir 
deontais seo. Bheartaigh Comhairle Contae
Loch Garman €100,000 dá Deontas 
Lánroghnach a úsáid chun na críche seo.
Cuireadh dromchla ar chúig bhóthar i mBaile
Néim, i gCúil Choll, i gCoill Diarmada, sa
tSeanchúirt agus i gCluain.

Sábháilteacht ar Bhóithre

Leanann Comhairle Contae Loch Garman 
d'oibriú as láimh a chéile leis an nGarda
Síochána, leis an Údarás um Shábháilteacht ar
Bhóithre, le gníomhaireachtaí rialtais eile agus
le heagraíochtaí deonacha áitiúla chun an 
tsábháilteacht ar bhóithre a chur chun cinn i
gContae Loch Garman. Ina theannta sin, 
déantar gach uile imbhualadh marfach ar
bhóithre a imscrúdú.

Tionscnamh sábháilteachta ar
bhóithre - Aon duine amháin a 
shábháil ón mbás

Leanann Comhairle Contae Loch Garman,
Cumann Rotary Loch Garman, an Garda

Síochána agus Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte den tionscnamh sábháilteachta ar
bhóithre seo a sheachadadh do scoláirí na
hidirbhliana.

Scéimeanna Tithíochta
Neamhchríochnaithe
Bannaí

D’éirigh an Rannóg Rialtaithe Tógála páirteach i
bhForbairtí Tithíochta Neamhchríochnaithe a
thabhairt chun réitigh i Mí Feabhra 2012 agus
dhírigh siad ar an liosta scéimeanna a chuir an
Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil le
chéile in 2010 ar an gcéad dul síos. Cuireadh
leis na téarmaí tagartha ansin, áfach, le gach
eastát sa Chontae a chur san áireamh. Ar
cheann de phríomhghnéithe na hoibre bhí 
bannaí slándála a éileamh agus a shocrú,
chomh maith le cur i gcrích na n-oibreacha
amuigh.

I rith 2013:

Éilíodh agus socraíodh 23 banna•
slándála de luach €2,095,784 ar an
iomlán

Éilíodh 14 bhanna slándála eile a bhfuil •
idirbheartaíocht fós ar bun ina leith. Is
ionann luach iomlán na mbannaí seo
agus €778,965.

Scaoileadh 26 banna airgid de luach•
€997,319 le hoibreacha a mhaoiniú i
gcaitheamh 2013. As na heastáit seo, tá
obair ar bun nó críochnaithe in 18
gcinn acu agus tá Comhairle Contae
Loch Garman tar éis 9 gcinn den líon
seo a thógáil i gcúram.

eastáit tithíochta a thógáil i gcúram:

Thóg Comhairle Contae Loch Garman 62 eastát
tithíochta i gcúram i gcaitheamh 2013.

An Coiste Beartas Straitéiseach um
Bóithre agus Iompar

Tháinig an coiste seo le chéile ceithre huaire le
linn 2013 agus rinne plé ar na príomhábhair
seo a leanas:

www.wexfordcoco.ie www.twitter.com/wexfordcoco
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forbairtí Tithíochta•
Neamhchríochnaithe

An Líne Iarnróid ó Ros Láir go dtí•
port Láirge Amach Anseo

plean Gníomhaíochta i dtaobh•
Torainn

Comhairle Contae Loch Garman –•
Úsáid Ceimiceán agus Rialú fiailí
díobhálacha

Rialú Speiceas Ionrach•

forbairt  eora-Chalafort Ros Láir•

Bearta Sábháilteachta i Scoileanna•

Cothabháil Gheimhridh•

Straitéis Siúil agus Rothaíochta do•
Bhaile Loch Garman

An Clár fostaíochta pobail

Bhí Comhairle Contae Loch Garman freagrach
as dhá Chlár Fostaíochta Pobail a d’fhostaigh
beirt mhaoirseoirí agus 60 rannpháirtí.
Oibríonn na scéimeanna ó 6 shuíomh, lena n-
áirítear Leabharlann Loch Garman, Limistéir 
Innealtóireachta Loch Garman, Ros Mhic
Thriúin, Inis Córthaidh agus Ghuaire agus Fort
Dhún Canann.

Tá cuid mhaith de na daoine a bhí 
rannpháirteach sna scéimeanna tar éis 
fostaíocht a bhaint amach le linn dóibh bheith
páirteach sa scéim nó díreach ina dhiaidh sin.

RIALÚ TóGÁLA

I gcaitheamh 2013, bhí an Rannóg Rialtaithe
Tógála dírithe ar gach eastát
neamhchríochnaithe sa Chontae a chur i gcrích,
chomh maith leis an ngnáthobair a dhéanann
siad i ndáil leis an rialú tógála. Fuair Comhairle
Contae Loch Garman 336 fógra tosaithe de réir
an Achta um Rialú Foirgníochta, 1990 agus 
rinneadh iniúchadh ar 14% díobh.

Is ionann an ráta iniúchta atá molta agus idir
12-15% de na fógraí tosaithe ar fad. Ní léirítear
san fhigiúr iniúchta na hiniúchtaí a dhéanann
an Bhriogáid Dóiteáin de bhun Chuid B ná na
hiniúchtaí a dhéanann an Oifig Rochtana de
bhun Chuid M.

www.wexfordcoco.ie www.twitter.com/wexfordcoco
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éachtaí Suntasacha

Is fíor a rá go gurb é ceann de na rudaí is mó a
baineadh amach i mbliana an méid aitheantais
a fuarthas agus an méid comhoibrithe a 
rinneadh ar mhaithe leis an inrochtaineacht.
Bhí baint ag réimse leathan páirtithe leasmhara
leis an bpleanáil agus leis an bhforbairt 
leanúnach a rinneadh ar an timpeallacht
thógtha agus ar na seirbhísí a sholáthraíonn
Údaráis Áitiúla Loch Garman araon. Is 
tábhachtaí an comhoibriú seo i measc seirbhísí
poiblí agus ranna rialtais anois ná riamh, go
háirithe de bharr an chúlaithe eacnamaíochta,
d’fhonn tionscnaimh inbhuanaithe a chinntiú
tríd an úsáid is fearr agus is féidir a bhaint as
acmhainní atá ann cheana féin.

Sampla maith de seo is ea tionscnamh náisiúnta
na n-údarás áitiúil do Dhaltaí na hIdirbhliana.
Is é modúl foghlama atá i gceist leis an 
tionscnamh seo, ‘Rochtain a Chumasú idir na
Glúnta,’ a forbraíodh i gcomhar leis an Údarás
Náisiúnta Míchumais agus ar thacaigh an Roinn
Oideachais agus Scileanna leis tríd an tSeirbhís
Tacaíochta don Dara Leibhéal, d’fhonn an
fheasacht ar mhíchumas a fheabhsú ar bhonn
náisiúnta.

Is é seo an iontráil a bhuaigh an comórtas atá
ina chuid de ‘Rochtain a Chumasú idir na
Glúnta’. Rinne dalta idirbhliana 2012–2013 é.

Baile Ros mhic Thriúin

Is mar gheall ar go raibh an Oifig Rochtana
páirteach sa túschéim deartha agus ó thús
deireadh chlár na n-oibreacha in 2013 i dtaca le
trí mhórthionscadal tógála i Ros Mhic Thriúin, .i.
Tionscadal Athghiniúna Cé Ros Mhic Thriúin,
Eastát Tithíochta an Bháisín agus ionad 
fóillíochta Apex, go bhfuil an inrochtaineacht
ina gcroílár. Ba léir nuair a d’oscail na foirgnimh
seo go bhfuil siad ar thús cadhnaíochta ó

thaobh an Dearaidh Uilíoch de i limistéar
Údaráis Áitiúla Loch Garman.

Baile Loch Garman

D’éirigh leis an Oifig Rochtana, i gcomhar le
hAiltire Chomhairle Contae Loch Garman, cur
isteach in athlonnú grúpa spóirt phobail atá
iomráiteach agus fadbhunaithe: .i. Club
Dornálaíochta Chluain Ard. Aibhsíonn athlonnú
an chlub chuig an Seanstáisiún Dóiteáin ar
Bhóthar Mhic Dháibhéid na comhariarrachtaí a
bhíonn chomh tábhachtach sin le torthaí
rathúla, inbhuanaithe, inrochtana a bhaint
amach do chách.

Trá Ros Láir

Is iomaí dúshlán éiceolaíoch a chaithfear a
shárú gach uile bhliain le tránna agus le
háiseanna allamuigh a choinneáil ar fáil; 
dúshlán eile is ea ceist na hinrochtaineachta.

Tá an obair a rinneadh ar Thrá an Choinicéir i
dTrá Ros Láir ar cheann de na samplaí is fearr
den chomhar seo idir an Rannóg Comhshaoil
agus an Oifig Rochtana d’fhonn a chinntiú gur
féidir le gach úsáideoir rochtain ar an trá seo
agus go bhfreastalaítear orthu uile in ainneoin
go mbíonn an tírdhreach ag athrú i gcónaí.

Clár na nGníomhaíochtaí

Coinnigh Loch Garman Slachtmhar

Fuarthas ní ba mhó iontrálacha ná riamh ar an
tionscnamh bliantúil seo a n-eagraíonn an 
Rannóg Comhshaoil é chun tacú le cúram na
hOifige Rochtana sa chatagóir ‘An Feabhas is
Fearr ar Inrochtaineacht ag Pobal’.

As na 10 ngrúpa a chuir isteach ar an gcatagóir
seo, bhain Cumann Forbartha na Céime amach
an chéad áit as na hoibreacha a rinneadh ar
thailte na heaglaise paróiste.

www.wexfordcoco.ie www.twitter.com/wexfordcoco
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Teagmháil Réamhghníomhach

Déanann an Oifig Rochtana teagmháil leis an
Rannóg Pleanála ar bhonn bliantúil chun eolas a
chur ar fáil d'iarratasóirí pleanála agus
comhairle a chur orthu maidir le Cuid M de na
Rialacháin Tógála trí réamh-mheasúnachtaí a
dhéanamh ar iarratais pleanála ó thaobh an
Teastais Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas.
Rinneadh 138 réamh-mheasúnacht den sórt seo
le linn na bliana.

Teastais Rochtana do dhaoine faoi
mhíchumas

Tá Teastas Rochtana do Dhaoine faoi 
Mhíchumas (DAC) ag teastáil i leith gach uile
fhoirgneamh nua (bloic árasán, síntí agus aon
athrú ábhartha ar úsáid foirgnimh san áireamh)
de réir na nAchtanna um Rialú Tógála, 1990–
2013.

Fuarthas 55 iarratas ar an Teastas Rochtana do
Dhaoine faoi Mhíchumas le linn 2013, rud ba
chúis le hioncam €35,200 a ghiniúint.

Tugtar sa tábla seo a leanas breac-chuntas ar na
hiarratais a rinneadh ar an Teastas Rochtana in
2013:

dispeansáidí – maolú ar na ceanglais
a leagtar síos i gCuid m

Fuair an Oifig Rochtana naoi n-iarratas ar
mhaolú ar na ceanglais tógála a leagtar síos i
gCuid M de na Rialacháin Tógála i gcaitheamh
2013.

feabhsúcháin ar an Inrochtaineacht

Ó thús deireadh na bliana déantar 
feabhsúcháin inrochtaineachta mar chuid
d’oibreacha uasghrádaithe nó cothabhála 
timpeall an Chontae. Tacaíonn na fócasghrúpaí 
inrochtaineachta sna ceithre bhaile agus an
Grúpa Stiúrtha um Inrochtaineacht leis na
hoibreacha seo.

I roinnt mhaith cásanna déantar plé leis an
ngné inrochtaineachta mar chuid den sceideal
oibre ar an iomlán agus ní aibhsítear a leithéid
d’obair mar ghné inrochtaineachta ar leith i 
bhformhór na gcásanna.

Bhí tógáil an chosáin le taobh an bhealaigh
chéimnithe ar bharr Chnoc an Chaisleáin i
mBaile Inis Córthaidh ar cheann de na 
feabhsúcháin inrochtaineachta ar thug an uile
dhuine faoi deara é ós rud é gur chasta an 
tionscadal é a d’imir tionchar nár bheag ar an
bpobal áitiúil. Tá an cosán seo ag teacht le
hoibreacha eile a rinneadh ar Shráid Uí
Reachtúir agus ar Shráid an Teampaill.

Déanann an Oifig Rochtana deimhin de go
dtugtar aird mar is cuí ar cheist na 
hinrochtaineachta nuair a thosaítear aon obair
nó aon fhorbairt seirbhíse sa Chontae, ní
hamháin i gcás tionscadail tógála de chuid na
nÚdarás Áitiúil ach tríd an Teastas Rochtana do
Dhaoine faoi Mhíchumas freisin, i dtreo contae
a fhorbairt a bheidh inrochtana do chách.

www.wexfordcoco.ie www.twitter.com/wexfordcoco
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Suíomh líon na nIarratas 

Baile Inis Córthaidh 3

Ceantar Inis Córthaidh 5

Comhairle Baile Ros
Mhic Thriúin

3

Ceantar Ros Mhic
Thriúin 

7

Comhairle Buirge
Loch Garman 

19

Ceantar Loch Garman 11

Guaire 7
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Is í aidhm na Rannóige Tithíochta
réitigh tithíochta a chur ar fáil, a
chothabháil agus a bhainistiú do
dhaoine nach bhfuil ar a gcumas acu
amhlaidh a dhéanamh óna gcuid
acmhainní féin. de bhreis ar
sholáthar cóiríochta, tacaíonn an
Rannóg Tithíochta le 
hinfreastruchtúr sóisialta pobal áitiúil
trí dhea-chleachtas bainistíochta
eastáit a chur ar aghaidh. Is ann do
roinnt tionscnaimh forbartha pobal,
mar shampla, tacaíocht do chumainn
áitritheoirí agus scéim deontais
mhionscála um bród pobail a chothú.

B'ionann stoc tithíochta na Comhairle
amhail ar an 31 Nollaig 2013 agus 2,485
aonad. Leithdháileadh 135 teach ar an 
iomlán le linn na bliana le cóiríocht a chur
ar fáil; 15 acu nach raibh ligthe ar léas
roimhe, 98 a bhí corrfholamh agus 22
aistriú.

An Coiste Beartas Straitéiseach (CBS)
um Thithíocht

Tá CBS um Thithíocht freagrach as
monatóireacht a dhéanamh ar bheartais
tithíochta an Údaráis Áitiúil agus as a gcur i
ngníomh. Rinneadh plé ar réimse leathan ábhar:
An Coiste Beartas Straitéiseach um
Thithíocht

An Clár Cothabhála Beartaithe, 2013•
An Clár Infheistíochta i dTithíocht Shóisialta,•
2013
An Scéim Cíosanna Difreálacha, 2013•
An Fóram Tithíochta Deonaí•
Measúnú ar Riachtanais Tithíochta•
Clár na nDeontas, 2013•
Straitéis an Oirdheiscirt do Dhaoine gan•
Dídean
An Clár Cóiríochta don Lucht Siúil, 2014 –•
2018
Riaráistí Morgáiste•

www.wexfordcoco.ie www.twitter.com/wexfordcoco
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éileamh ar Thithe

Ghlac na húdaráis áitiúla uile páirt sa Mheasúnú
ar Riachtanais Tithíochta a dhéanamh ar bhonn
náisiúnta ag deireadh Mhí na Bealtaine 2013.
Leagtar síos sna Rialacháin um Measúnú
Tithíochta Sóisialta, a tugadh isteach i Mí
Aibreáin 2011, córas caighdeánaithe nua i dtaca
le measúnú a dhéanamh ar iarratais ar 
thacaíocht tithíochta.

Rinneadh na critéir cháilitheachta d’iarratasóirí
ar an liosta tithíochta sóisialta níos doichte mar
thoradh ar na rialacháin nua d’fhonn díriú orthu
siúd is mó atá i ngátar. Bhí 1,337 iarratasóir
faofa ar an liosta seo i limistéar Chomhairle
Contae Loch Garman in 2013; is i nGuaire a bhí
an t-éileamh is mó, agus Loch Garman ina 
dhiaidh.

Infheistíocht i dTithíocht Shóisialta
Clár
Fuarthas beagáinín ní ba mhó ná €1 milliún ón
Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil
do Chlár Tithíochta an Údaráis Áitiúil.  

Ina theannta sin, leithdháileadh €713,546 ar
Chomhairle Contae Loch Garman faoin gclár
fála tithíochta, agus ceannaíodh 6 theaghais
nua le freastal ar riachtanais daoine faoi
mhíchumas go háirithe. Déanann aonad 
teicniúil na Rannóige Tithíochta an dearadh, an
phleanáil, agus an próiseas tairisceana a
chomhordú i dtaca le gach tionscadal tógála de
chuid an Údaráis Áitiúil agus tacaíonn sé leis an
gclár tithíochta sóisialta. Cuireadh Grúpscéim
Dhá Theach don Lucht Siúil i gcrích le linn 2013
sa Chaisleán Maol, Ros Mhic Thriúin faoin gClár
Cóiríochta don Lucht Siúil.

An tUas. Tony
Larkin
Stiúrthóir Seirbhísí -
Tithíocht agus Forbairt
Gheilleagrach

An Clr. martin murphy
Cathaoirleach -
An Coiste Beartas Straitéiseach 
um Thithíocht

Teach 4 sheomra leapa, 2 urlár
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Leithdháile an Roinn Comhshaoil, Pobail agus
Rialtais Áitiúil maoiniú de luach €801,000 ar
Chomhairle Contae Loch Garman do chlár 
uasghrádaithe fuinnimh le haghaidh stoc
tithíochta an Údaráis Áitiúil. Rinne an Rannóg
Tithíochta réimse beart coigilte fuinnimh, insliú
áiléir agus balla san áireamh, d’fhonn tithe a
dhéanamh ní ba theolaí agus billí breosla a
laghdú do thionóntaí dá dhroim.
Líon na dtithe a cuireadh i gcrích i Stoc Tithe
Chomhairle Contae Loch Garman in 2013

Cothabháil Tithe 2013

Tá beagnach 2,500 teach ann i stoc tithíochta
Chomhairle Contae Loch Garman. Riarann an
tÚdarás Áitiúil scéim cíosanna difreálacha
d'fhormhór na dtionóntaí bunaithe ar ioncam
agus ar inacmhainneacht.

I gcaitheamh 2013, fuair ionad glaonna na 
rannóige cothabhála tithe 4,649 glao 
cothabhála, rud ba chúis le caiteachas 
cothabhála arbh ionann é agus €1.6 milliún.

Rinneadh 85 deisiúchán réamhléasa laistigh de
4 seachtaine ar an meán in 2013, rud a 
chinntigh nach bhfuil aon teach atá folamh go
fadtréimhseach i stoc tithíochta na Comhairle
faoi láthair.

Cothabháil Bheartaithe Tithe 

Tugadh faoin gClár Cothabhála Beartaithe Tithe,
2013 ar fud cheithre thoghcheantar an Chontae
mar seo a leanas.

Rinneadh oibreacha ar chreatlacha na dtithe sna
heastáit seo a leanas:

Carraig Bhán, Bun Clóidí - 47 teach.•
Céide Choill Alain, Guaire - 11 teach•
Faiche Aodháin, Cluain Caoin - 24 teach•
Ascaill na Mainistreach, Teach Munna - 32•
teach

I measc na n-oibreacha a rinneadh bhí
athsholáthar fuinneog, doras, cistineacha,
geataí, cabhsán, éadan, tarr, ballaí agus cosán,
oibreacha leictreacha agus soláthar ábhar 
inslithe.

Before Improvement Works

After Improvement works

Tithíocht ar Cíos san earnáil 
phríobháideach

Is iad na hÚdaráis Tithíochta atá freagrach as
forfheidhmiú na gcaighdeán a leagtar síos sna
Rialacháin um Thithíocht (Caighdeáin i
gcomhair Tithe ar Cíos), 2008 agus 2009.
Leagtar amach sna rialacháin seo na
híoschaighdeáin a gcaithfidh tithe ar cíos
bheith in oiriúint leo.

Rinneadh 1,075 iniúchadh i rith 2013 agus
baineadh de thátal astu go raibh na rialacháin á
gcomhlíonadh i gcás 54% de na tithe. I
gcásanna ina bhfuarthas amach nach raibh
tiarna talún ag comhlíonadh na Rialachán,
eisíodh fógra dó inar tugadh breac-chuntas ar
na hoibreacha a bhí le déanamh aige ionas go
gcomhlíonfadh an áitreabh an caighdeán 
riachtanach.

I Mí Feabhra 2013, cuireadh cosc ar
mhionárasáin mar chineál cóiríochta príobháidí
ar cíos. Tugann an Bord um Thionóntachtaí
]Cónaithe Príobháideacha airgead d'údaráis
tithíochta de réir líon na n-iniúchtaí a dhéanann
siad.
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Líon na n-áiléar a 
inslíodh 695

Líon na mballaí
cuasacha a inslíodh 758

Líon na dtithe a 
rinneadh díonach ar
shéideán

43

Iomlán a iarfheistíodh 805
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An Scéim um Chóiríocht ar Cíos (SCC)

Tionscnamh de chuid an Rialtais is ea an Scéim
um Chóiríocht ar Cíos (SCC) a bhfuil sé mar
aidhm aici rogha mhalartach tithíochta a 
thabhairt do thionóntaí san earnáil 
phríobháideach agus dheonach tithíochta ar
cíos atá ag fáil an fhorlíonta cíosa ón Roinn
Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh i ndáil le
tréimhsí ar leith. D'éirigh leis an Scéim an sprioc
i ndáil le líon na teaghaisí a shárú in 2013 mar
gheall ar gur cuireadh 165 aistriú i gcrích.

deontais Tithíochta

Tá sé mar aidhm ag an Rannóg Tithíochta
cabhrú le hoibreacha a fheabhsaíonn dálaí
maireachtála do dhaoine faoi mhíchumas, do
dhaoine a bhfuil deacrachtaí soghluaisteachta
acu, mar aon le daoine scothaosta a bhfuil
cónaí orthu i dtithe faoi dhrochbhail, ag
féachaint go cuí don luach is fearr is féidir a
fháil ar airgead agus na hiarratais á meas.
Leithdháileadh buiséad de €1,395,218 ar na
scéimeanna deontais in 2013.

Iasachtaí Tithíochta Údaráis Áitiúil

Fuarthas 38 iarratas ar iasacht, líon as ar 
deonaíodh 13 chinn acu le buiséad de €826,823.

An próiseas Réitigh Riaráistí
morgáiste (pRRm)

Tugadh isteach an Próiseas Réitigh Riaráistí
Morgáiste (PRRM) in údaráis áitiúla ag deireadh
2012. Is é ceann de na haidhmeanna atá ag
PRRM creat a chur ar fáil chun cumasú d'údaráis
áitiúla plé a dhéanamh le cásanna riaráistí go

báúil agus go pragmatach, agus cloí le cur
chuige comhsheasmhach beag beann ar an
údarás áitiúil áirithe atá i gceist. Feidhmíonn
Comhairle Contae Loch Garman cur chuige
trasrannach i leith plé a dhéanamh le riaráistí
morgáiste, a mbíonn baint ag an Rannóg
Tithíochta agus ag Aonad Rialaithe 
Creidmheasa na Rannóige Airgeadais leis.

Tá plé déanta ag an bhFoireann Riaráistí le 236
cás PRRM le bliain anuas agus tá plean 
aontaithe i bhfeidhm i dtaca le 45 cás faoi
láthair. Beidh bainistiú riaráistí na n-iasachtaí
ina thosaíocht do Chomhairle Contae Loch 
Garman chomh fada agus a bheidh gá leis.

Faoi chiste PRRM, leithdháileadh €127,146 ar
Chomhairle Contae Loch Garman as caillteanas
iarmharach a tabhaíodh mar thoradh ar
athshealbhú tí. Is ann do leathanach maidir le
PRRM ar shuíomh Idirlín an Údaráis Áitiúil
anois, áit ar féidir le sealbhóirí iasachta teacht
ar fhaisnéis agus ar fhoirmeacha iarratais,
chomh maith lena gcásanna a phlé le hoifigigh
PRRM.
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Iomlán

Iarratais a 
Fuarthas 38

Iarratais a
Faomhadh 13

Iarratais atá 
íoctha go dtí seo 11

Caiteachas 
Iomlán €826,823
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Bunaíodh Rannóg forbartha 
Geilleagraí Chomhairle Contae Loch
Garman i mí feabhra 2013 d’fhonn
teacht ar chur chuige éifeachtach,
comhordaithe i leith fhorbairt 
gheilleagrach an chontae.

Tá foireann speisialaithe de cheathrar
ag obair sa rannóg, oifigeach 
forbartha Contae, oifigeach
Turasóireachta agus oifigeach
Taighde ina measc. faoin
gcomhbhranda ‘Wexford means
Business,’ tá réimse beart ar leith
curtha chun cinn d’fhonn tacú leis an
bhfiontraíocht, leis an bhforbairt 
áitiúil, agus le fás geilleagrach 
Chontae Loch Garman agus d’fhonn
Contae Loch Garman a chur chun
cinn mar áit den scoth do ghnóthais
agus do chuairteoirí araon.

D’fhorbair an Rannóg Forbartha Geilleagraí
Plean Gníomhaíochta d’fhonn “tacú leis an 
bhFiontraíocht, leis an bhForbairt Áitiúil agus
leis an bhFás Geilleagrach,” agus glacadh leis in
2013. Beidh feidhm ag an bplean ó 2013 go dtí
2014 agus cuimsíonn sé 45 beart, 11 cheann
acu atá curtha i gcrích cheana féin. I measc na
mbeart tá:

Láithreáin a fhorbairt atá “réidh le forbairt” ag•
páirceanna gnó i suíomhanna straitéiseacha ar
fud an chontae, láithreáin atá faoi úinéireacht
phoiblí agus phríobháideach araon a fhorbairt i
gcomhar le húinéirí príobháideacha chun
deiseanna a chur chun cinn agus a chruthú ar
mhaithe le gnóthais nua. 

Réimse feabhsúcháin infreastruchtúr a•
chomhordú ó cheann ceann an chontae
agus tacaíocht a thabhairt don earnáil
ghnó; an líonra snáthoptaice a uasghrádú i
gcomhar le Eircom sna ceithre 
phríomhbhaile; an phíblíne gháis nádúrtha
a thabhairt chun Loch Garman; Tionscadail
Grid Link a chur chun cinn.
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Ríomhiris ghnó a tháirgeadh go rialta lena•
scaipeadh ar fud Líonra Wexford Means
Business, a bhfuil 546 ball gnó páirteach
ann.

Láithreán gréasáin forbartha fiontraíochta•
ar leith a fhorbairt le gníomhaíochtaí 
geilleagracha a chur chun cinn sa chontae.

Seimineár a chur ar siúl maidir leis an•
soláthar poiblí d’fhiontair atá suite i 
gContae Loch Garman.

Líonra Easpórtála Loch Garman a chur ar•
bun.

Aonaid chothaithe fiontar a fhorbairt do•
ghnóthais nuathionscanta.

Tacaíocht a thabhairt do Tháirgeoirí Bia i•
gContae Loch Garman Branda Bia Loch
Garman a chur chun cinn.

Faisnéis gheilleagrach, idir áitiúil agus•
náisiúnta, a bhailiú lena comhroinnt le
gnóthais agus le baill an líonra. 

Tacú le hInstitiúid Teicneolaíochta Phort•
Láirge agus le hInstitiúid Teicneolaíochta
Cheatharlach stádas a bhaint amach mar
ollscoil theicneolaíoch.

‘Branda’ turasóireachta a fhorbairt agus a•
chur i gníomh do Chontae Loch Garman -
‘So Old So New’.

Loch Garman a mhargú mar cheann scríbe•
iontach do chuairteoirí.

Tacaíocht airgid a chur ar fáil d’fhéilte,•
d’imeachtaí agus do tharraingtí, rudaí a
bheidh ina gcúis le poist a chruthú.

An Clr. John 
Hegarty
Cathaoirleach -
An CBS um Fhorbairt 
Gheilleagrach agus 
Shóisialta

foRBAIRT GHeILLeAGRACH
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Lárionaid Ghnó Shainaitheanta sa
Chontae

Thug an Rannóg Forbartha Geilleagraí faoi
athbhreithniú ar thailte tionsclaíocha agus ar
pháirceanna gnó i gContae Loch Garman agus
is mar thoradh ar an athbhreithniú seo a 
leagadh béim ar an ngá le méid na dtailte 
seirbhísithe a chuirtear ar fáil ar fud an chontae
a mhéadú. Tá punann forbartha ag an rannóg
de láithreáin thionsclaíocha, atá faoi úinéireacht
phoiblí agus phríobháideach araon agus atá
“réidh le forbairt”, sna suíomhanna
straitéiseacha seo a leanas ar fud Chontae Loch
Garman:

Baile Loch Garman
Ros mhic Thriúin

Inis Córthaidh
Guaire

Ros Láir
Teach munna

Tá na pleananna le fáil ar
www.wexfordmeansbusiness.ie 

Tá an Rannóg ag lorg infheistíochta sna
suíomhanna seo go gníomhach agus tá
comharthaí ar taispeáint ar 3 chinn de na 6
láithreán, .i. Ros Mhic Thriúin, Teach Munna
agus Ros Láir. Cuireadh bunachar sonraí beo de
na háiseanna tionsclaíocha agus gnó i gContae
Loch Garman agus tá sé á chur chun cinn ar líne
trí www.wexfordmeansbusiness.ie i gcomhar le
GFT Éireann agus Fiontraíocht Éireann.

Tá an Rannóg Forbartha Geilleagraí ag bainistiú
bhunachar talún Chomhairle Contae Loch 
Garman go straitéiseach agus ag baint úsáid as
an airgead a fuarthas tar éis na tailte ag 
Eadardroimín a dhíol (€685,000) leis na
láithreáin straitéiseacha a dtugtar breac-chuntas
orthu thuas a fhorbairt. Eisíodh Ordú Ceannaigh
Éigeantaigh i leith 1.502 heicteár ag Fearann an
Bhuitléaraigh, Ros Mhic Thriúin chun críche 
tuilleadh tailte a chur ar fáil le forbairt Pháirc
Gnó Ros Mhic Thriúin a éascú.

Líonra Wexford means Business

Chuir an Rannóg Forbartha Geilleagraí Líonra
Wexford Means Business ar bun i Mí na 
Bealtaine 2013. Seoladh in Óstán Pháirc Stigh
Lorgan é agus d’fhreastail breis is 200 duine ar
an ócáid.  

Is iad seo a leanas aidhmeanna an líonra:

Deiseanna a chur ar fáil don líonrú gnó•
agus infheistíocht a mhealladh chun 
Chontae Loch Garman

Ardán a chur ar fáil le forbairt dhearfach•
gheilleagrach a chur chun cinn trí ríomhiris
ghnó ráithiúil – foilsíodh 3 eagrán i rith
2013

Fóram a chur ar bun ina bhféadfar plé a•
dhéanamh ar shaincheisteanna gnó

Deis a thabhairt do dhaoine bualadh le•
hoifigigh de chuid Rannóg Forbartha 
Geilleagraí Chomhairle Contae Loch 
Garman. 

Is féidir le gnóthais agus le daoine aonair dul
isteach sa líonra trí LinkedIn. Tá 546 duine ina
mball de faoi láthair.

Gorlann Ghnó
Chuir an Rannóg Forbartha Geilleagraí cúnamh
deontais ar fáil do Lárionad Fiontraíochta agus
Teicneolaíochta Inis Córthaidh a chuir ar fáil
gorlann ghnó a chur ar bun sa Lárionad 
Fiontraíochta do na 6 ghnóthas nua seo a
leanas: 

Byron & Woods – Comhairleoirí Airgeadais•

Toddle Marketing – Cuideachta •
Margaíochta

Theresa Aspel – Aistritheoir•

CATTS Ireland (Measúnú Cliniciúil agus•
Seirbhísí Teiripe) – Teiripe Shaothair san
Urlabhra agus sa Teanga
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An Dr. Patricia Davis – círichleachtóir a•
sholáthraíonn seirbhísí x-gha ar an láthair

Boffin Marketing – Margaíocht agus•
caidreamh poiblí

Cén chaoi conarthaí a fháil le 
hÚdaráis Áitiúla

Ar cheann de na bearta a rinneadh sainaithint
orthu i bPlean Gníomhaíochta na Rannóige 
Forbartha Geilleagraí bhí faisnéis a sholáthar do
ghnóthais áitiúla maidir leis na nósanna
imeachta soláthair nua agus cabhrú leo na
critéir réamhcháilitheacha i ndáil le conarthaí
poiblí a chomhlíonadh. Ag seisiún faisnéise a
d’eagraigh an Rannóg Forbartha Geilleagraí i Mí
na Samhna 2013, tugadh treoir dóibh faoi na
próisis tairisceana a mbíonn feidhm acu agus
faoi na nósanna imeachta a bhaineann le
conarthaí údarás áitiúil. D’fhreastail breis is 90
duine ar an imeacht d’fhonn a fháil amach cén
chaoi a bhféadfaidís conarthaí a bhuachan le
húdaráis áitiúla. I measc na gcainteoirí a bhí i
láthair ar an oíche bhí Catherine Carmody,
Comhordaitheoir Soláthair na hOifige Soláthair
Rialtais Áitiúil, agus Noel O’Brioscoll, innealtóir
sinsearach feidhmiúcháin de chuid Chomhairle
Contae Loch Garman.

Tionscnóirí Turas 
Tugadh cuireadh do ghrúpa tionscnóirí turas
chuig sárthaispeántas turasóireachta a
reáchtáladh ar an 21 Deireadh Fómhair.
Bhí sé mar aidhm ag an imeacht Contae Loch
Garman a dhíol mar cheann scríbe iontach do
chuairteoirí.

Bhuail tionscnóirí le hionadaithe do na táirgí
éagsúla atá faoi scáth Chonairí Loch Garman 

Bhuail tionscnóirí le hionadaithe do na táirgí
éagsúla atá faoi scáth Chonairí Loch Garman
agus do na soláthróirí lóistín ar fud an chontae,
agus bhain siad spraoi as Féile 
Cheoldrámaíochta Loch Garman chomh maith.
Chuir an t-imeacht idir-ghnólachtaí seo go mór
leis na hiarrachtaí comhoibríocha atá á
ndéanamh ag Turasóireacht Loch Garman chun
an contae a chur chun cinn i measc cuairteoirí
féideartha idirnáisiúnta. Cuireadh ní ba mhó
leabaí in áirithe agus caitheadh ní ba mhó 
airgid ar ghníomhaíochtaí/bhia agus
dheochanna sa mhí i ndiaidh an imeachta mar
thoradh air.

Infheistíocht sa Turasóireacht

Lean an Rannóg Forbartha Geilleagraí
d’infheistíocht a dhéanamh i 
bpríomh-shócmhainní turasóireachta agus dá
n-athfhorbairt ar fud an chontae d’fhonn a
chinntiú go leanfaidh ár gcontae dá bheith
iomaíoch agus ábhartha do thurasóirí.
De réir an Phlean Ghníomhaíochta, tugadh
tosaíocht do chríochnú na n-oibreacha ar
Chaisleán Inis Córthaidh, ar Pháirc Náisiúnta
Oidhreachta na hÉireann, ar Theach Solais Rinn
Duáin agus ar Lárionad Náisiúnta Éirí Amach
1798. Aontaíodh pleananna freisin i gcomhair
feabhas a chur ar na háiseanna páirceála do
chuairteoirí agus ar na bealaí rochtana ar
Chnoc Fhiodh na gCaor, agus cuirfear tús leis
an obair seo in 2014/15. Thacaigh an Rannóg le
feidhmiú na saoráidí turasóireachta atá taobh
istigh de théarmaí tagartha an údaráis áitiúil.
Tá i gceist leis an tacaíocht seo acmhainní
daonna, mar aon le leithdháiltí rialta deontais.
Coinneoidh an tOifigeach Forbartha
Turasóireachta súil ar na struchtúir feidhmithe
agus ar na leithdháiltí deontais de réir an
ghealltanais seo. 

I measc na bpríomh-shócmhainní
turasóireachta atá faoi réir na dtéarmaí
tagartha seo tá:

páirc Náisiúnta oidhreachta na héireann
Lárionad Náisiúnta 1798
Caisleán Inis Córthaidh
Teach Solais Rinn duáin

dún Chanáin
muiríne Ché na Cille móire
muiríne Ros mhic Thriúin
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Tugadh muinín athneartaithe don
Chomhairle díriú ar cheist na f
orbartha pobail sa chontae tráth ar
cuireadh an Rannóg forbartha pobail
nua ar bun i gcaitheamh 2013. Is de
bharr na muiníne athneartaithe seo
go mbeidh an Chomhairle in ann dul
i dtaithí ar na hathruithe a cheaptar
atá i ndán dúinn in 2014 ó thaobh
athchóiriú an rialtais áitiúil de.

I gcaitheamh 2013, chothaigh an
Rannóg forbartha pobail, i gcomhar
leis an gcomhpháirtíocht áitiúil
spóirt, naisc le pobail áitiúla trí obair
a dhéanamh as láimh a chéile le
fóram an phobail, le Clár Gateway, le
Comhairle na nóg, le cumainn 
forbartha pobail, agus le grúpaí
spóirt ar fud fad an Chontae.
Cuirfear ar chumas na Comhairle mar
thoradh ar threisiú na nasc seo obair
a dhéanamh i gcomhar leis an bpobal
trí chláir a sheachadadh agus trí
bheartais straitéiseacha a fhorbairt.

fóram an phobail

Thug an Chomhairle faoi mhéid suntasach oibre
i bpáirt leis an bhFóram i rith 2013 d’fhonn a
struchtúir inmheánacha a neartú agus naisc ní
ba láidre a bhunú lena chuid ballghrúpaí. Is in
2014 a bhainfear tairbhe as an obair seo ar fad,
tráth a mbeidh baint ghníomhach ag na pobail
áitiúla le tabhairt isteach clár, cláir a bhaineann
leis an gcuimsiú sóisialta go háirithe, amhail an
Clár um Bailte agus Shráidbhailte Inrochtana. 

Comhairle na nóg

Thionóil Comhairle na nÓg, Contae Loch 
Garman a cruinniú ginearálta bliantúil in Áras
an Chontae i Mí Dheireadh Fómhair 2013. Tá
obair déanta ag Comhairle na nÓg le 
Comhchoiste Póilíneachta an Chontae ar 
Thionscadal Frith-Chibearbhulaíochta. Is é FDYS
a eagraíonn Comhairle na nÓg, agus treisíodh
an caidreamh idir an Chomhairle Contae agus
FDYS i rith 2013 mar gheall ar gur oibrigh an
Rannóg Forbartha Pobail agus FDYS le chéile
chun seirbhísí don ógra a bhunú i mBaile na
Cúirte/Séipéal na hAbhann.

deontais phobail
Tacaíocht thábhachtach is ea an Scéim 
Deontais Phobail le tacaíocht a thabhairt do
phobail agus do ghrúpaí ar fud an Chontae.
Tugann leanúnachas na ndeontas seo muinín
don phobal agus don earnáil dheonach agus
bíonn gá leo le roinnt mhaith tionscadal a
choinneáil ar bun. Ós rud é go mbíonn
Comhaltaí Tofa páirteach i seachadadh na
scéime seo, faigheann an Chomhairle léargas
fiúntach ar an obair a dhéantar ina leithéid de
phobail i ngan fhios don saol.

pride of place
Leanfaidh an Chomhairle de pháirt a ghlacadh
sa chomórtas náisiúnta darb ainm 'Pride of
Place’. Éascaíonn an comórtas seo líonrú idir
grúpaí pobail agus cothaítear an dea-
chleachtas dá dhroim. Bhain Loch Garman an
dara háit amach in dhá ghradam sa chomórtas
in 2013. Is iad seo a leanas na hiontrálacha ó
Chontae Loch Garman in 2013:

Cumann Pobail Ché na Cille Móire•
Cónaitheoirí rinn Duáin•
Cé ros Mhic thriúin•
Craobh Bhrí de Bhantracht na •
tuaithe, tionscadal Ealaíne Pobail•

Sráidbhailte Tairsí
D’ainmnigh an Chomhairle cúig shráidbhailte
mar Shráidbhailte Tairsí le linn 2013. Tá gach
ceann de na sráidbhailte suite ar líonra
náisiúnta na bpríomhbhealaí náisiúnta 
agustugann siad ar fad blaiseadh den saol sa
Chontae.
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Chuir an Rannóg Forbartha Pobail agus an 
Rannóg Pleanála tús leis an bpróiseas 
comhairliúcháin leis na pobail seo i dtreo ‘ómós
áite’ a chruthú. Tá obair forbartha pobail faoi
leith ar bun sna sráidbhailte tairsí seo d’fhonn
bonn taca a chur faoi aon rud a bhainfear
amach mar thoradh ar na cláir.

Cuireadh tús le clár curtha plandaí inbhuanaithe
le linn 2013 sna sráidbhailte seo a leanas:

Baile na Buaile•
Cam Eolaing•
Calafort ros láir•
Maolán na nGabhar•
Cluain an róistigh•
Baile na Cúirte/Séipéal na•
habhann

Tá an Rannóg Forbartha Pobail, i gcomhar leis
an bpobal áitiúil agus le gníomhaireachtaí
tacaíochta, ag forbairt plean forbartha pobail do
phobal Bhaile na Cúirte/Shéipéal na hAbhann i
láthair na huaire. Rachfar i ngleic le forbairt
phobail Bhaile na Cúirte/Shéipéal na hAbhann
ar bhealach straitéiseach, inbhuanaithe sa
phlean forbartha pobail seo. I measc
phríomhghnéithe an phlean seo beidh soláthar
áiseanna spóirt agus áineasa, agus soláthar
saoráidí pobail do dhaoine óga.

Lá Loch Garman

Ba iad dathanna Loch Garman agus bratach
Loch Garman an téama le haghaidh Lá Loch
Garman, 2013. Tionscnamh is ea é seo a bhfuil
tábhacht ag baint leis toisc go gcruthaíonn sé
‘ómós áite’ do Loch Garman. Ghlac breis is 100
grúpa páirt i gceiliúradh ar dhathanna Loch
Garman.

Tátal

Ní fhéadfaí luach a chur ar an obair a dhéanann
grúpaí pobail ar fud fad Chontae Loch Garman.
Trí na tacaíochtaí a chuirtear ar fáil do ghrúpaí
pobail, tá an Chomhairle ag tacú le pobail ar
bhealach inbhuanaithe. Tá pobail láidre á
gcruthú ar fud an Chontae mar thoradh ar an
saorálaíochas agus ar an tsaoránacht 
ghníomhach. Tá tacaíocht Chomhairle Contae
Loch Garman ríthábhachtach i leith na forbartha
seo.

ComHpHÁIRTíoCHT
ÁITIÚIL SpóIRT LoCH
GARmAN

Is í  Comhpháirtíocht Áitiúi l  Spóirt
Loch Garman an 
phríomhghníomhaireacht atá ag
obair le deiseanna a thabhairt do
dhaoine bheith páirteach i  spóirt
agus i  ngníomhaíocht choirp i  Loch
Garman. Tá ról tábhachtach glactha
aici  ar an gcoiste stiúrtha i  ndáil  le
Straitéis Áineasa Chontae Loch 
Garman mar chomhpháirtí
comhoibríoch.

Spraoi faoi Sholas na Gréine

Bhí na Campaí Spórt Bliantúla ‘Spraoi faoi
Sholas na Gréine’ ar siúl ar fud Chontae Loch
Garman arís in 2013. Is í an Chomhpháirtíocht a
eagraíonn agus a reáchtálann na campaí seo, i
gcomhar le Cumann Peile na hÉireann, le 
Rugbaí Laighean, le CLG Chontae Loch Garman,
le Leadóg Páirce, le Club Cruicéid Fhánaithe
Loch Garman, le hIonad Eachtraíochta 
Allamuigh Shíol Beagáin (Boird Oideachais
agus Oiliúna Loch Garman agus Phort Láirge)
agus le Grúpa Pobail Bhaile na Cúirte, agus is é
Loftus Hall a rinne urraíocht orthu in 2013.
D’éirigh go hiontach maith leis na campaí agus
ghlac 705 duine páirt iontu le himeacht na 5 lá.
Fuair Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Loch 
Garman aiseolas dearfach uathu siúd a bhí
páirteach freisin.

dúshlán JKf – Ros mhic Thriúin
Bhí breis is 300 daltaí de chuid bunscoileanna
agus iar-bhunscoileanna i gceantar Ros Mhic
Thriúin páirteach i nDúshlán JFK, a bhí ar siúl i
bPáirc Baile Ros Mhic Thriúin. Bhí sé mar aidhm
ag an imeacht gníomhaíocht choirp a chur
chun cinn agus reáchtáladh i gcomhar leis na
páirtithe seo a leanas é: Comhairle Contae Loch
Garman, Rugbaí Laighean, CLG Loch Garman,
CLG Laighean, Oifigeach Forbartha Chumann
Peile na hÉireann, Club Lúthchleasaíochta
United Striders, Leadóg Páirce agus Comhairle
Baile Ros Mhic Thriúin.
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atá tar éis tionchar dearfach, suntasach a imirt
orthu siúd sa ghrúpa, mar aon le dearcthaí
cultúrtha i leith gníomhaíocht choirp a 
bhunathrú chun feabhais sa ghrúpa 
socheacnamaíoch seo.

Tionscadal fUTSAL (peil a úsáid ar
mhaithe le dul Chun Cinn Sóisialta
agus foghlaim)

Tionscnamh is ea é seo atá comh-mhaoinithe
ag an Aontas Eorpach, ag Cumann Peile na
hÉireann agus ag comhpháirtithe áitiúla
oideachais. Tá an tionscadal ceaptha chun
deiseanna oideachais agus oibre a sholáthar i
réimsí a bhaineann le spóirt d’fhonn tionchar a
imirt ar an atógáil pobail, agus tacú léi, tríd an
bhfostaíocht agus tríd an saorálaíochas.
Is iad príomhchuspóirí an tionscadail
infhostaitheacht an rannpháirtí a mhéadú
agus/nó a (h)ionchais infhostaitheachta a 
fheabhsú trí bhreisoideachas a chur ar fáil
dó/di.

Bhí sé ar siúl i bPáirc Chaladh na Carraige i
mBaile Loch Garman in 2013, áit ar ghlac 65
duine páirt ann. Ainmníodh Mol Inis Córthaidh
do Ghradam AONTAS. Bronnadh teastas 
iomlán Spóirt agus Áineasa ar 20 duine a thug
faoin gcúrsa d’Fhoghlaimeoirí Aosacha, agus
bronnadh Teastas Chumann Peile na hÉireann
don Ógra ar 12 daoine. Fuair 5 rannpháirtithe
post, chuaigh 3 leis an mbreisoideachas, fuair 6
intéirneacht le Cumann Peile na hÉireann agus
fuair 14 obair pháirtaimseartha le Scoileanna
Samhraidh Chumann Peile na hÉireann.

I measc na n-ábhar éagsúil a ndéantar plé leo
mar chuid de Thionscadal FUTSAL tá 
Corpacmhainn Shláinte-Bhunaithe, Cumarsáid,
agus Taithí Oibre, agus bronntar Dámhachtain
FETAC ar Leibhéal 5 sa Spórt agus san Áineas
orthu siúd a n-éiríonn leo.

Seachas an obair acadúil, faigheann na 
rannpháirtithe na suaitheantais chóitseála de
chuid Chumann Peile na hÉireann suas chun
Leibhéal an Teastais don Ógra, rud a chuirfidh
ar a gcumas smaointe agus moltaí a thabhairt
ar ais chuig a gclubanna agus chuig a bpobail.
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Thug an t-imeacht deis do dhaltaí tabhairt faoi
dhúshlán lúthchleasaíochta agus triail a bhaint
as gníomhaíochtaí spóirt nua. Ghlac daltaí ó
roinnt scoileanna sa cheantar páirt ann.

operation Transformation

Bhí Siúlóid Bhliantúil Náisiúnta Operation
Transformation ar siúl Dé Sathairn, an 19 Eanáir
2013. Bhí sé shiúlóid ar siúl in áiteanna éagsúla
ar fud Chontae Loch Garman, inar ghlac 427
duine páirt. Thapaigh 80 duine i mBaile Loch
Garman an deis le scagthástálacha sláinte a
dhéanamh, a bhí á gcur ar fáil ag Roinn na 
nEolaíochtaí Sláinte in Institiúid Teicneolaíochta
Phort Láirge.

oiliúint san fheasacht ar Chumas le
Cumas Ros mhic Thriúin

Cúrsa 3 uair an chloig ar an bhFeasacht ar 
Chumas is ea Tionscadal Genio a ritheann
Cumas Ros Mhic Thriúin é. Is clár oiliúna do na
hoiliúnóirí é. Tugtar deis do dhuine faoi
mhíchumas an clár a sheachadadh mar chuid
de. Cuireadh ar fáil ar bhonn píolótach in 2013
é do dhaltaí na hidirbhliana i gColáiste na 
Dea-Chomhairle agus i Meánscoil na mBráithre
Críostaí, Ros Mhic Thriúin, tráth ar thug 144
dalta faoi.

An Clár Sláinte pobail do mhná de
chuid an Lucht Siúil - Clár na 
Ceannairí Gníomhacha

Cuireadh an clár seo i dtoll a chéile i gcomhar
le Forbairt Áitiúil Loch Garman, le Beir Beo ar
an Saol agus le Foras Croí na hÉireann.

Bhronn an Clr. Kathleen Codd-Nolan Teastais
Cheannaire Siúil ar 11 bhall den ghrúpa.
Oibríonn na ceannairí le breis is 120 taistealaí ar
fud an Chontae. Dea-shampla de chomhoibriú
idir gníomhaireachtaí is ea an tionscadal seo
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Gradam na Seirbhíse Leabharlann is
fearr, 2013 bronnta ar Chomhairle
Contae Loch Garman ag Cumann
Chomhlachais Tráchtála na héireann.

Píosa taighde a críochnaíodh go luath in 2013
ab ea an Tuairisc ar Thorthaí, a rinneadh
d’fhonn bonn eolais a chur faoi fhorbairt 
seirbhíse nua faisnéise gnó a bheadh bunaithe
sa Leabharlann Contae ar dtús agus a leathfadh
amach ar fud an chontae trí líonra na 
leabharlann pobail dá éis sin. Rinneadh píosa
taighde eile ag an am céanna ar an mbuntáiste
geilleagrach a bhaintear amach mar thoradh ar
an infheistíocht sna hEalaíona a dhéanann an
Chomhairle trí Rannóg na nEalaíon.

Ar ár bhFód Féin: Loch Garman, Paróiste ar
Pharóiste. D’fhoilsigh Comhairle Contae Loch
Garman Imleabhar 1, A–D, leis an Dr. Edward
Culleton agus seoladh i Mí na Samhna é.
Cuireadh tús leis an tionscadal seo in 2008 agus
is saothar thar na bearta anois é mar gheall ar
an gcúnamh a thug Seirbhís CFG na Comhairle
agus Seirbhísí Staidéar Áitiúil agus 
Foilsitheoireachta na Seirbhíse Leabharlann leis.
Is é fírinne an scéil gur thóg sé tamall fada an
saothar seo a chur i gcrích de bharr go raibh sé
chomh casta sin. Imleabhar amháin curtha i
gcrích, dhá cheann eile fós le déanamh.

Bí linn in 2013! Cuireadh Cártaí Poist
Oidhreachta le chéile i dtaobh Chontae Loch
Garman d’fhonn tacú le cur chun cinn na
turasóireachta cultúrtha mar chuid den Tionól
náisiúnta. Glacadh na grianghraif le céad bliain
anuas agus léirítear iontu an Phríomhshráid
Theas i mBaile Loch Garman, Plás na Sláine in
Inis Córthaidh, Sráid an Droichid i Ros Mhic
Thriúin, chomh maith le laethanta áille i Ros
Mhic Thriúin agus in Inis Córthaidh, turais chuig
an trá i Ros Láir agus i mBaile na Cúirte agus
muilte gaoithe ag obair i dTeach Coimseáin
agus i mBaile an Daingin.

Taispeántas ab ea Watermarks – The Designing
of Tides and the Tales Left Behind  de shaothair
mhic léinn na chéad bhliana ar an gcúrsa
Ealaíne agus Dearaidh in Institiúid 
Teicneolaíochta Cheatharlach, Campas Loch
Garman. Is sa Leabharlann Contae a bhí sé ar
siúl ó thús deireadh Mhí na Bealtaine. Chuir an
taispeántas timpeallacht mhuirí Loch Garman
faoi chaibidil ar bhealach úrnua, calafort an
bhaile agus na slabaí atá suite taobh ó thuaidh
agus ó dheas de go háirithe.

D’oibrigh na mic léinn as láimh a chéile le
Seirbhís CFG na Comhairle agus le hAonad
Staidéir Loch Garman na Leabharlainne ar
feadh na bliana. Bunaithe ar thaighde a 
rinneadh, chuir siad léarscáileanna farraige faoi
leith i dtoll a chéile, rinne siad mionsamhlacha
den chósta sa rang miotalóireachta, thug siad
faoi thionscadail físe agus ilmheán atá ar 
taispeáint ar ríomhchláir na leabharlainne le
carachtar na  Sláine agus a béal, i gCalafort
Loch Garman, a ghabháil.

Seoladh láithreán gréasáin nua Chartlann 
Contae Loch Garman,
www.wexfordcoco.ie/archive, ag deireadh
Mhí Lúnasa; aibhsítear ar an láithreán nua seo
den chéad uair roinnt mhaith de na bailiúcháin
a fuarthas ó fhoinsí príobháideacha atá sa
Chartlann anois. Le cois thaifid an chórais 
rialtais áitiúil mar atá agus mar a bhí, cuimsíonn
na bailiúcháin páipéir eastáit, taifid dlíodóirí,
taifid gnóthas, taifid pholaitiúil agus mhíleata,
agus taifid scoileanna. Tá leathanach ann freisin
ar a dtugtar breac-chuntas ar na bailiúcháin atá
sa Chartlann a d’fhéadfadh bheith ábhartha i
ndáil le taighde ar stair mhuintire.
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SeIRBHíSí eALAíNe, LeABHARLANN 
AGUS CARTLAINNe
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Tacaíodh le Lá Domhanda Dídeanaithe na
Náisiún Aontaithe – Dé Luain, an 17 Meitheamh
– sna leabharlanna uile timpeall an chontae
agus eagraíodh taispeántais, leabharmharcanna,
pacáistí líníochta agus liostaí léitheoireachta a
do dhaoine fásta agus do pháistí araon. Tugadh
tús áite do shaothair fhicseanúla ina ndéantar
plé le heispéireas dídeanaithe sna liostaí
léitheoireachta agus úsáidfidh na ciorcail
léitheoireachta do dhaoine fásta na téacsanna
le linn na bliana.
D’éirigh go maith le Dúshlán Léitheoireachta an
Tí Scanrúil agus chláraigh 1,300 páiste le páirt a
ghlacadh sa dúshlán le linn an tsamhraidh.
Bhailigh na rannpháirtithe dreasachtaí agus
bhreac siad síos a ndul chun cinn ina 
Logleabhar Tí Scanrúil féin mar a rinne siad a
mbealach ó Thuas Staighre Gránna, trí Urlár
Uafásach na Talún, agus ar aghaidh chuig an
Siléar Salach. Cuireadh na hacmhainní ar fáil do
na gníomhaíochtaí teaghlaigh saor in aisce.

Táscairí Seirbhíse Rialtais Áitiúil i
leith Sheirbhísí Leabharlann
Chomhairle Contae Loch Garman,
2013 L1 Uaireanta oscailte poiblí na
Leabharlannopening Hours

Nótaí:
1. Cé gur laghdaíodh uaireanta oscailte 
Leabharlann Bhun Clóidí in 2013, méadaíodh
uaireanta oscailte na leabharlann lánaimseartha
ar an meán. Tharla sé seo de bharr gurbh í an
bhliain 2013 an chéad bhliain iomlán inar
cuireadh sceideal iomlán Leabharlann Contae
Nua Loch Garman san áireamh. D’oscail an
leabharlann nua i Mí na Samhna 2012 agus
méadaíodh na huaireanta oscailte ó 45 uair an
chloig go 49 uair an chloig sa tseachtain.

2. Leabharlanna páirtaimseartha: ní ann d’aon
leabharlann pháirtaimseartha i gCo. Loch 
Garman seachas an dá leabharlann taistil.
Ba ghá na leabharlanna taistil a dhúnadh i Mí
Iúil agus i Mí Lúnasa 2013 de dheasca 
fadhbanna soláthair foirne. Níor dúnadh na
leabharlanna taistil ach i Mí Lúnasa i mblianta
roimhe. Ina theannta sin, cailleadh 26 lá 
seirbhíse don phobal de bharr gur ghá na 
feithiclí seo a dheisiú.
L2  Cuairteanna ar Leabharlanna

Nótaí:
1. Oscailt Leabharlann Contae Nua Loch 
Garman i Mí na Samhna 2012 ba chúis leis an
méadú mór de 96,700 cuairt a tháinig ar an 
bhfigiúr foriomlán.

L3  Stoc na Leabharlann

Nótaí:
1. Tháinig méadú de 38,541 ar líon iomlán na
leabhar a eisíodh agus tháinig laghdú de 3,538
ar líon na nithe nach leabhar a eisíodh. Is 
ionann é sin agus glanmhéadú de 35,003 ar an
iomlán.

L4 Rochtain Idirlín trí Leabharlanna

Nótaí:
Tháinig méadú de 31,619 ar líon na seisiún Idirlín a
soláthraíodh. Is a bhuíochas don infheistíocht mhór a
rinneadh sa teicneolaíocht sa Leabharlann Contae
nua an méadú seo de bharr gur spreagadh daoine
chun leas a bhaint as seisiúin Idirlín agus as cláir
ríomhfhoghlama.
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2013
Meánlíon na n-uaireanta a bhí
leabharlanna lánaimseartha ar
oscailt sa tseachtain

42.8

Meánlíon na n-uaireanta a bhí
leabharlanna páirtaimseartha ar
oscailt sa tseachtain

16.28

Líon na leabharlanna 
lánaimseartha a osclaíonn ag am
lóin

5  
leabharlann

Líon na leabharlanna 
lánaimseartha a osclaíonn um 
thráthnóna

5  
leabharlann

Líon na leabharlanna 
lánaimseartha a osclaíonn ar an
Satharn

5  
leabharlann

2013

Líon iomlán na
gcuairteanna ar leabharlanna 
lánaimseartha (figiúr bliantúil)

642,450

2013

Líon iomlán na seisiún Idirlín a
soláthraíodh (a úsáideadh i
ndáiríre)

102,953

2013

Caiteachas bliantúil ar stoc €250,000

Líon iomlán na leabhar a
eisíodh

653,711

Líon iomlán na nithe eile a
eisíodh

41,955
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2. Tugadh isteach bogearraí le ríomhairí a chur
in áirithe sna 5 leabharlann ar fad go luath in
2013. Bhí sé seo ina chúis le líon na seisiún
Idirlín a uasmhéadú don phobal agus úsáidtear
níos mó seisiúin ghairide anois dá bharr.

Cúrsaí ealaíne

I gcaitheamh Mí an Mheithimh 2013, rinne 
Rannóg na nEalaíon maoirsiú ar chur isteach
deilbhe móire ar champas Chomhairle Contae
Loch Garman.

Tugtar Solstice ar an saothar agus is é an
dealbhóir mór le rá Rowan Gillespie a 
dhealbhaigh é.

Tá dealbha poiblí agus mórchoimisiúin le 
Gillespie le feiceáil i roinnt mhaith tíortha ar fud
na hEorpa, Cheanada agus Stáit Aontaithe
Mheiriceá.

Tá gearrscannán, ina míníonn Gillespie an
spreagadh ba bhun leis an saothar, le fáil ar
Bhealach Chomhairle Contae Loch Garman ar
YouTube.

Dheonaigh muintir Harrington agus muintir
Goltz Solstice do Chomhairle Contae Loch 
Garman. Tá baint ag an dá theaghlach le Contae
Loch Garman le fada an lá.

Mar chuid d’Uachtaránacht na hÉireann ar an
AE, eagraíodh an tSeachtain Eorpach um 
Chumas Ealaíon ag deireadh Mhí an Mhárta, a
chruthaigh deiseanna foghlama do ghrúpaí
ealaíon agus sláinte agus do ghrúpaí ealaíon
agus míchumais ó Éirinn, ón mBreatain Bheag
agus ón tSualainn.

Leabharlanna páirtaimseartha: ní ann d’aon
leabharlann pháirtaimseartha i gCo. Loch 
Garman seachas an dá leabharlann taistil.
Ba ghá na leabharlanna taistil a dhúnadh i Mí
Iúil agus i Mí Lúnasa 2013 de dheasca 
fadhbanna soláthair foirne. Níor dúnadh na
leabharlanna taistil ach i Mí Lúnasa i mblianta

roimhe. Ina theannta sin, cailleadh 26 lá 
seirbhíse don phobal de bharr gur ghá na 
feithiclí seo a dheisiú.
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Rinne an Rialtas cinneadh sa chéad ráithe de
2013 athbhreithniú a dhéanamh ar théarmaí an
Chomhaontaithe Seirbhíse, 2010 - 2014
(Comhaontú Pháirc an Chrócaigh). Tar éis
próiseas fadálach idirbheartaíochta náisiúnta,
tugadh Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse
Poiblí, 2013–2016 (Comhaontú Bhóthar
Haddington) chun críche i Mí na Bealtaine 2013
faoi choimirce an Choimisiúin um Chaidreamh
Oibreachais. Chuir an comhaontú seo de 
cheangal ar an tseirbhís phoiblí tuilleadh bearta
athchóirithe a chur i bhfeidhm ar bhonn
inbhuanaithe i réimsí amhail:

• Ath-imlonnú
• Bainistíocht Feidhmíochta
• Socruithe solúbtha oibre
• Socruithe comhroinnte oibre
• Athstruchtúrú an lucht oibre

Cé go bhfuil an reo pá atá i bhfeidhm thar an
tSeirbhís Phoiblí le fada fós ann sa
Chomhaontú, tá ann chomh maith forálacha
maidir le huaireanta breise oibre, le híocaíochtaí
ragoibre agus bisigh laghdaithe, le 
forghéilleadh saoire bliantúla, le cur siar 
incrimintí agus le bearta laghdaithe eile a
bhaineann le pá.

Rinneadh an-dul chun cinn le himeachta na
bliana i ndáil le feidhm na seirbhísí uisce a
aistriú chuig Uisce Éireann. Tar éis próiseas
idirbheartaíochta le ceardchumainn áitiúla, ar
éirigh go maith leis, rinneadh na cláir 
suirbhéireachta agus suiteála i ndáil le méadair
uisce tís a choimisiúnú agus bhí siad faoi
lánseol faoi dheireadh na bliana. Ina theannta
sin, tionóladh roinnt cruinnithe eolais don
fhoireann le baill foirne a choinneáil ar an eolas
faoi fhorbairtí tábhachtacha, go háirithe faoin
gComhaontú Seirbhíse le hUisce Éireann atá
beartaithe. Cuireadh oiliúint ar fhoireann na
Rannóige Seirbhísí Uisce i gcórais TF Uisce 
Éireann freisin mar chuid den phróiseas 
trasdula.

Seoladh leagan athbhreithnithe den Chlár 
Cúnaimh d’Fhostaithe (CCF) i Mí na Bealtaine
2013, a tháinig in ionad na seirbhíse a bhí á cur
ar fáil ag an Uas. Willie Collins leis na blianta.
Feidhmíonn an soláthraí seirbhíse nua, Vhi 
Corporate Solutions, 24 uair an chloig sa lá, 365
lá sa bhliain, seirbhís comhairleoireachta
teileafóin atá tiomnaithe agus saor in aisce san
áireamh. Chomh maith leis sin, is féidir le baill
foirne seisiúin comhairleoireachta duine le
duine a roghnú agus socraítear na coinní go
háitiúil. Tá saineolas ar fáil freisin faoi
shaincheisteanna éagsúla, amhail cúrsaí
airgeadais, dlí, teaghlaigh agus tomhaltóra.

Thug an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais
Áitiúil isteach Scéim Iomarcaíochta Deonaí do
bhaill foirne de chuid údaráis áitiúla i Mí Iúil.
Bhí sé mar aidhm ag an Scéim líon na 
bhfostaithe a laghdú go buan ón mbliain 2013
ar aghaidh. Cé gur cheadmhach do na baill
foirne uile cur isteach ar an scéim, ní raibh siad
i dteideal iomarcaíochta i ngach cás; rinneadh
machnamh ar gach iarratas i gcomhthéacs 
riachtanais gnó agus thosaíochtaí soláthair
seirbhísí an údaráis áitiúil san am i láthair agus
san am atá le teacht.

Fuarthas 28 iarratas faoin Scéim Iomarcaíochta
Deonaí ar an iomlán. Tarraingíodh siar dhá
cheann acu dá éis sin, ceadaíodh 17 gcinn,
agus diúltaíodh do 9 gcinn. Níor bhain an
Chomhairle feidhm as an rogha a bhí aici faoin
Scéim leis an dáta deiridh d’iarratais a chur siar,
agus socraíodh dá bhrí sin go mbeadh ar na
baill foirne ar tugadh cead dóibh glacadh le
hiomarcaíocht dheonach imeacht faoin 31
Deireadh Fómhair 2013 ar a dhéanaí.

De bhreis ar na baill foirne a bhain feidhm as
an Scéim, chuaigh 17 bhfostaí eile ar scor ón
gComhairle le linn 2013.

I Mí Iúil 2013, d’eisigh an Grúpa Comhairleach
ar Atheagrú an Rialtais Áitiúil cáipéis dar teideal
An Creat Trasdula um an Atheagrú 
Fochontae/Bardasach. Lean an cháipéis seo an
Clár Gníomhaíochta i gcomhair Rialtas Áitiúil
Éifeachtach:

www.wexfordcoco.ie www.twitter.com/wexfordcoco

ComHAIRLe CoNTAe LoCH GARmAN TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

46

ACmHAINNí
dAoNNA



A
Cm

H
A

IN
N

í d
A

o
N

N
A

Tús Áite do Dhaoine, ar fhoilsigh an Roinn é i
dtreo dheireadh Mhí na Nollag 2012.
Tá i gceist leis an gClár seo go bhfaighfear réidh
leis na Comhairlí Buirge agus Baile ar fad sa
Chontae ionas nach mbeidh ach an Chomhairle
Contae fágtha mar an t-aon údarás áitiúil ó
thaobh an dlí de.

Déantar foráil ann freisin go mbunófar ceithre
Cheantar Bhardasacha sa Chontae, a mbeidh na
príomhbhailte Inis Córthaidh, Guaire, Ros Mhic
Thriúin agus Baile Loch Garman suite ina lár.

Tiocfaidh na Ceantair Bhardasacha seo ar an
saol ar aon am le toghadh na Comhairle Contae
nua, a mbeidh líon níos airde comhaltaí aici.
Imreofar tionchar nach beag mar thoradh ar an
athrú seo, go háirithe ar na foirne oifige sna
Comhairlí Buirge agus Baile agus ar na foirne in
Oifigí Ceantair. Sa ráithe dheireanach de 2013,
tionóladh sraith cruinnithe eolais leis na baill
foirne seo d’fhonn eolas a chur ar fáil dóibh ar
an tionchar a d’imreodh an t-atheagrú seo ar a
saol oibre. Cuireadh tús le plé foirmiúil leis na
ceardchumainn éagsúla a dhéanann 
ionadaíocht do bhaill foirne freisin tríd an
earnáil caidrimh thionsclaíoch.

Scoir an Chomhairle dá Scéim Samhraidh do
Mhic Léinn ina hiomláine in 2013. Leanadh de
thacú leis an Scéim Náisiúnta Intéirneachta
(JobBridge), áfach, agus tugadh 16 intéirneach
isteach i dtaca le réimse tionscadal thar 
sheirbhísí na Comhairle. Rinne an Chomhairle
12 chomórtas earcaíochta i gcaitheamh na
bliana agus fuarthas breis is 1,200 iarratas i
ndáil leo. Ceapadh 47 duine dá éis sin mar 
thoradh ar na comórtais seo.

I gcaitheamh na bliana, lean an Rannóg
Acmhainní Daonna de thacaíocht a chur ar fáil
do bhainisteoirí líne agus do cheannasaithe 
rannóige i ndáil leis na feidhmeanna acmhainní
daonna ar fad – oiliúint, tionscnamh ar mhaithe
le teaghlaigh, agus saincheisteanna casaoide
agus smachta.

oiliúint foirne

Is é an tAonad Oiliúna den Rannóg Acmhainní
Daonna atá freagrach as oiliúint a sholáthar do
na fostaithe uile agus tugann sé deiseanna
dóibh lena gcuid eolais agus scileanna a 
fhorbairt.

Cuireadh 2,195 lá ar an iomlán i leataobh don
oiliúint le linn 2013. D’fhreastail 682 ball foirne
ar réimse leathan cúrsaí agus seimineár, na 
cúrsaí agus seimineáir seo a leanas san áireamh:

feasacht ar Chosaint Leanaí•
oiliúint sa tSeirbhís do Chustaiméirí•
Láimhsiú•
Rothaí Scrábacha•
An Scéim Teastasaithe Scileanna•
Tógála (CSCS) - Comharthaíocht,
Soilsiú agus Cosaint
An Teastas Inniúlachta Gairmiúla do•
Thiománaithe (CpC)
Seimineár Lár-Ghairmréime ar an•
bpleanáil Airgeadais
Garchabhair oibre•
Acmhainní daonna•
Acmhainní daonna•

Meascán d’oiliúint inmheánach, d’oiliúint
sheachtrach, agus d’oiliúint a bhí seachadta ag
soláthróirí seachtracha a bhí i gceist leis an 
oiliúint a cuireadh ar fáil i gcaitheamh na
bliana.

Lean an Chomhairle de thacaíocht airgid
agus/nó saoire staidéir le pá a chur ar fáil do
bhaill foirne d'fhonn tacú leo buntáiste a bhaint
as cláir bhainteacha bhreisoideachais. Fuair 17
mball foirne a leithéid de thacaíocht i ndáil le
cúrsaí tríú leibhéal.

www.wexfordcoco.ie www.twitter.com/wexfordcoco

ComHAIRLe CoNTAe LoCH GARmAN TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

47

 



 
 

 

Co
m

H
pH

Á
IRTío

CH
T SA

N
 Io

N
A

d
 o

IBRe

Tús eolais agus Cúlra

D’éirigh go geal le hÚdaráis Áitiúla Loch 
Garman dúshlán an chláir um athchóiriú an 
rialtais áitiúil a shárú a bhuíochas leis an 
gcúnamh agus leis an tacaíocht a fuarthas tríd
an bPróiseas Comhpháirtíochta Ionad Oibre.

Tháinig Comhaontú Bhóthar Haddington
(Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí)
in éifeacht i Mí Iúil 2013 agus thug sé ar
aghaidh cuid mhaith de na hathchóirithe a bhí i
gComhaontú Pháirc an Chrócaigh 2010-2014.
Déantar foráil sa chomhaontú nua dá thuilleadh
bearta pá agus táirgiúlachta, a bhfuil sé mar
aidhm acu na coigiltí a ndearnadh sainaithint
orthu a bhaint amach i gcaitheamh na 3 bliana
ó 2013 go dtí 2015. I measc na mbeart
athchóirithe atá le cur i bhfeidhm tá: ath-
imlonnú, bainistíocht feidhmíochta, socruithe
solúbtha oibre, socruithe comhroinnte oibre
agus athstruchtúrú an lucht oibre.

Tá cultúr na comhpháirtíochta san ionad oibre
bunaithe ar chur chuige comhoibríoch agus tá
sí dírithe ar shocruithe faisnéise agus 
comhairliúcháin a chur ar bun idir an lucht
ardbhainistíochta, fostaithe agus a n-ionadaithe
sinsearacha ceardchumainn. In Údaráis Áitiúla
Loch Garman, glactar leis go dtarlaíonn
comhairliúchán agus malartú faisnéise ar gach
uile chéim den phróiseas le hathrú a chur i
ngníomh. Cinntíonn sé seo go mbíonn baint ag
baill foirne leis na próisis athraithe agus 
feabhsaítear cinnteoireacht agus feidhmíocht
eagraíochtúil dá bharr.

Is mar thoradh ar an bpróiseas seo gur lean na
ceardchumainn ar aghaidh ag tacú le coigiltí a
bhaint amach, le hathbhreithniú a dhéanamh ar
chleachtais oibre, le athdhíriú na seirbhísí ar an
bpobal agus leis an tsíocháin ‘thionsclaíoch’ a
choimeád. Tá na leibhéil táirgiúlachta fós ag dul
i méid in ainneoin gur laghdaíodh líon na mball
foirne agus gur cuireadh le nádúr agus le raon
na n-athchóirithe ar an tseirbhís phoiblí.

plé leis an mórathrú

Tá an Comhaontú um Plé a Dhéanamh leis an
Mórathrú tríd an gComhpháirtíocht i gcroílár an

phróisis chomhpháirtíochta san ionad oibre sa
chaoi gurb é an príomhchreat comhordaithe é i
ndáil le gach gníomhaíocht chomhpháirtíochta
agus le gach comhairliúchán straitéiseach a
bhaineann le hathrú san ionad oibre. Tá an
Coiste dírithe ar chomhroinnt agus ar mhalartú
faisnéise a bhaineann le forbairtí agus le
hathruithe atá ag titim amach i láthair na huaire
a bhfuil sé mar aidhm acu tacú le dea-
fheidhmiú na bpróiseas caidrimh thionsclaíoch
laistigh den eagraíocht.

Tháinig an coiste le chéile 5 huaire i
gcaitheamh 2013 agus is iad seo a leanas na
príomh-shaincheisteanna a ndearnadh plé leo:

Athchóiriú an Rialtais Áitiúil, mar a leagtar•
amach in “Tús Áite do Dhaoine - Clár
Gníomhaíochta i gcomhair Rialtas Áitiúil
Éifeachtach” – An Roinn Comhshaoil, Pobail
agus Rialtais Áitiúil, 2012.

Faisnéis agus comhairliúchán maidir le lárú•
na feidhme uisce laistigh d’Uisce Éireann.

Faisnéis agus comhairliúchán maidir le•
díothú na gComhairlí Baile, an trasdul chuig
Córas Bardasach/Fochontae Rialtais Áitiúil,
agus na Tograí Bainistíochta i ndáil le
hOifigí Ceantair na gceithre Cheantar
Bhardasacha nua a chur ar bun sa chontae.

Faisnéis agus comhairliúchán le tacú le•
trasdul na foirne chuig an ionad spórt, 
fóillíochta agus sláinte nua darb ainm Apex
i Ros Mhic Thriúin.

Comhairliúchán ar chur i ngníomh na•
Scéime Iomarcaíochta Deonaí don Rialtas
Áitiúil – 2013.

Faisnéis agus comhairliúchán maidir le•
comhtháthú na hOifige Fiontair Áitiúil le
Comhairle Contae Loch Garman agus leis
an earnáil forbartha pobail áitiúil a chur ar
aon dul le hearnáil an rialtais áitiúil.

Faisnéis agus comhairliúchán maidir le•
deireadh na feidhme ceadúnaithe 
tiománaithe.
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Faisnéis agus comhairliúchán ar chur i •
bhfeidhm “Chlár Gateway, ar a dtugtar an
beart gníomhachtaithe saothair do dhaoine
atá dífhostaithe go fadtréimhseach freisin.”

Faisnéis agus comhairliúchán maidir le•
hullmhú na Tuairisce ar Phleanáil Lucht
Saothair do Chomhairle Contae Loch 
Garman.

Páirteach i gClár Gnóthachtála Éireann do•
Dhaoine Óga a sheachadadh i 
mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna
i Loch Garman agus i Ros Mhic Thriúin.

Involvement with the delivery of the Junior•
Achievement Ireland Programme in primary
and second level schools in Wexford and
New Ross.

Leanúint de bhearta a dhéanamh d’fhonn•
sláinte agus folláine fostaithe a fheabhsú i
bhfianaise na dtorthaí ginearálta a leagtar
amach sa Tuarascáil Chorparáideach ar
Chúrsaí Sláinte.

Cur i bhfeidhm na n-athruithe •
comhaontaithe ar na Córais
Mhonatóireachta Soláthar Foirgníochta.

Cúrsaí Lár-Ghairmréime ar an bPleanáil•
Airgeadais a chur ar fáil - a bhfuil sé mar
aidhm acu fostaithe a theagasc agus a
spreagadh ag an gcéim seo dá n-
gairmréim.

Sainoiliúint a chur ar bhaill foirne sa Rannóg•
Soláthair Seirbhíse do Chustaiméirí.

Tátal
Is léir go bhfuil an timpeallacht ina 
bhfeidhmíonn an rialtas áitiúil ag éirí níos 
dúshlánaí i láthair na huaire. Ní mór do 
bhainisteoirí foirne a bhainistiú in ainneoin go
bhfuil acmhainní gann, chomh maith le freastal
ar an éileamh méadaitheach ar sheirbhísí, ach
bearta suntasacha athraithe agus athchóirithe a
chur i bhfeidhm ag an am céanna. Ní mór dóibh
bheith i dteagmháil rialta le páirtithe leasmhara
agus caidreamh a chothú leo, na baill foirne
agus na ceardchumainn ina measc.

I gcomhthéacs na riachtanas faisnéise agus
comhairliúcháin, leanfaidh an próiseas 
comhpháirtíochta san ionad oibre de chabhrú le
faisnéis a mhalartú agus le caidrimh láidre,
dhearfacha oibre a chothú, ach aitheantas a
thabhairt agus freastal do riachtanais agus
d’ábhair is údar imní d’fhostóirí agus dá gcuid
ionadaithe freisin.
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Sábháilteacht Bia

Déanann Rannóg Tréidliachta Chomhairle 
Contae Loch Garman tástálacha rialaithe
oifigiúla i seamlais áitiúla agus in áitribh bheaga
mhonaraithe feola i gContae Loch Garman.

Tá na seamlais agus na háitribh bheaga
mhonaraithe feola uile formheasta de réir 
Rialacháin AE um shábháilteacht bia. Ciallaíonn
sé seo gur ceadmhach do na háitribh seo táirgí
de bhunadh ainmhíoch a thrádáil laistigh de AE.

Déanann an Rannóg Tréidliachta na tástálacha
rialaithe ag na háitribh seo faoi chonradh 
seirbhíse le hÚdarás Sábháilteachta Bia na
hÉireann. Rachaidh an conradh reatha in éag in
2016. Tá na dualgais uile a dhéantar faoin 
gconradh maoinithe ina n-iomláine ag an Roinn
Sláinte.

Tá dhá sheamlas áitiúla ann i gContae Loch
Garman. Ní foláir do Chigire Tréidliachta
Údaraithe scrúdú réamhbháis agus scrúdú 
iarbháis a dhéanamh ar gach uile ainmhí a
chuirtear chun báis i seamlas. Cuirtear
comhartha sláinte le gach conablach a mheastar
atá oiriúnach do thomhaltas ag daoine. Tá aon
oibríocht shéasúrach maraithe turcaithe
cláraithe leis an gComhairle Contae.

Déantar iniúchadh ar mhonarchana beaga feola
lena áirithiú go ndéantar agus go ndáiltear na
táirgí de réir na gcóras bainistithe 
sábháilteachta bia is iomchuí. Tá aon 
mhonarcha dhéantúsaíochta amháin agus trí
ionad dáileacháin ann i gContae Loch Garman.

Tugtar na staitisticí agus na tuairisceáin ó na
seamlais agus ó na háitribh mhonaraithe feola
don bhliain 2013 san iarscríbhinn thíos.

Zónóis

Tá an tOifigeach Tréidliachta ina bhall de
Choiste Réigiúnach an Oirdheiscirt um an
Zónóis. Úsáideann an coiste oideachas,
cumarsáid agus imscrúduithe 
eipidéimeolaíochta d'fhonn leathadh galar
aicídeach ó ainmhithe go daoine a chosc.

An Scéim mhonatóireachta ar
Shláinte Ainmhithe

Feidhmíonn an Rannóg Tréidliachta scéim
mhonatóireachta ar shláinte ainmhithe ar
fheirmeacha atá suite in aice le láithreán líonta talún
Bhaile Hóm. Is í aidhm na scéime feidhm a bhaint as
stádas sláinte na n-ainmhithe a bhfuil cónaí orthu
timpeall ar an láithreán líonta talún mar tháscaire
d'fhonn aon ghuais timpeallachta fhéideartha do
shláinte daoine a bhrath.

Déantar monatóireacht ar na tréada trí thástálacha
fola a dhéanamh le monatóireacht a dhéanamh ar
pharaiméadair haemaiteolaíocha agus 
bhithcheimiceacha; trí shamplaí séirim, plasma,
fíocháin agus bainne a stóráil le hiar-anailísiú a
dhéanamh orthu; trí scrúduithe iarbháis a dhéanamh
nuair is riachtanach, agus trí shonraí táirgeachta eile a
bhailiú. Bailíodh sonraí agus samplaí táirgeachta le
linn na bliana.

D'oibrigh an Rannóg Tréidliachta as láimh a chéile le
Rannóg Tréidliachta Chomhairle Contae Chorcaí, a
fheidhmíonn scéim mhonatóireachta den sórt
céanna ar thréada ba bainne atá suite gar do 
choimpléacs mór tionsclaíoch i réigiún chalafort
Chorcaí.

Iarscríbhinn – STAITISTICí I ndÁIL Le
2013

An tSeirbhís Sláinteachas feola

Líon na n-iniúchtaí sláinteachais a rinneadh – 53

Líon na samplaí a ndearnadh anailís orthu – 107

Líon na gcuairteanna iniúchta feola  – 467

Tuairisceáin Bhliantúla ó Sheamlais
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SeIRBHíSí 
TRéIdLIACHTA

eallach Caoirigh muca 

Líon na n-ainmhithe a
ndearnadh iniúchadh orthu 628 3268 1198

Líon ar diúltaíodh dóibh de
bharr an scrúdaithe
réamhbháis

1 0 0

Líon na gconablach a
cuileáladh go hiomlán 1 0 0

Líon na gconablach a
cuileáladh go páirteach 3 1 0

Líon ar cuileáladh a n-
orgáin amháin 259 562 34

Líon na lot eitinn
bhólachta 0
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Ceadúnais madraí

B'ionann líon iomlán na gceadúnas madraí a
eisíodh in 2013 agus 9,843. Léiríonn an figiúr
seo méadú de 6% ar an líon a eisíodh in 2012.

Is é seo a leanas miondealú ar na cineálacha
ceadúnais a eisíodh:

Ceadúnas madra aonair, €20 an ceann 9,815
Ceadúnas ginearálta, €140 an ceann 13
Ceadúnas saoil, €400 an ceann 15

Clár na dToghthóirí

deontais mic Léinn, 2013–2014

Ós rud é go bhfuil gach iarratas nua ó 2012 i
leith déanta chuig an aonúdarás deonacháin,
Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in
Éirinn (SUSI), tríd an láithreán gréasáin 
www.studentfinance.ie, tá líon na ndeontas a
dheonaítear ag dul i laghad leis. Rinneadh plé le
410 athnuachan in 2013.

Seo a leanas roinnt de na hathruithe a tháinig ar
an scéal le linn bhliain acadúil 2013/2014:

Méadaíodh Táille Ranníocaíochta an Mhic•
Léinn ó €2,250 go €2,500.

Laghdaíodh na bandaí ioncaim a bhfuil •
feidhm acu ar dheonú na ndeontas 
cothabhála, cé nach ndearnadh aon athrú
ar rátaí na ndeontas cothabhála féin.
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Líon na dToghthóirí i 
dToghcheantar Loch Garman 109,411

Líon na vótaí speisialta agus vótaí
poist 708

Líon na dtoghcheantar (d'Aonaid
an Chláir) 126

Líon na scriosfhógraí a eisíodh i
ndáil le hainmneacha vótálaithe a
bhaint ó bhlianta roimhe

4,86

Líon na n-athruithe, na scriostaí
agus na gceartúchán a rinneadh ar
Chlár 2012/2013 chun Clár
2013/2014 a dhéanamh

12,120

Líon na vótálaithe ar an 
Dréachtchlár arna fhoilsiú ar an 1
Samhain 2013

109,760

Líon na vótálaithe ar an 
Dréachtchlár Eagraithe arna 
fhoilsiú ar an 1 Samhain 2013

1,301
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Cuireann an Rannóg Airgeadais
seirbhís tacaíochta ar fáil d'oibríochtaí
na rannóg túslíne den Chomhairle.
Is é bunchuspóir na Rannóige seirbhísí
airgeadais ar ardchaighdeán a chur ar fáil
d'fhonn éifeachtacht agus luach na seirbhísí a
fheabhsú don phobal i gContae Loch Garman
agus chun cabhrú le Cuspóirí Corparáideacha
Údaráis Áitiúla Loch Garman a bhaint amach.

Déantar na hAonaid Iniúchóireachta Inmheánaí,
Rátaí, Rialaithe Creidmheasa, Bainistíocht Riosca
Árachais, Táillí Uisce agus Táillí Áitiúla a 
bhainistiú sa Rannóg Airgeadais chomh maith.
Tugtar anseo thíos achoimre ar nithe agus ar
staitisticí suimiúla a bhaineann leis an Rannóg
Airgeadais in 2013.

Aonad na Rátaí
An Scéim dhreasachta Rátaí

Thug an Scéim Dhreasachta Rátaí, a thug
Údaráis Áitiúla Loch Garman isteach mar chuid
den phróiseas bliantúil buiséadaithe in 2013,
deis d’íocóirí rátaí leas a bhaint as lascaine 5%
ar a mbille rátaí bliantúil, suas le €250 ar a
mhéad. Íocann thart ar 75% de na híocóirí rátaí
sa Chontae €5,000 nó níos lú i rátaí bliantúla,
mar sin, bhí an lascaine seo faoin Scéim
Dhreasachta Rátaí dírithe ar earnáil na ngnóthas
beag agus meánmhéide go príomha.

Bhain beagnach 40% de na híocóirí rátaí ar fad
leas as an scéim agus tá sé beartaithe cur le
raon na Scéime tuilleadh in 2014. Seo a leanas
roinnt staitisticí eile maidir le Bailiú na Rátaí i
gContae Loch Garman sa bhliain 2013:

www.wexfordcoco.ie www.twitter.com/wexfordcoco

ComHAIRLe CoNTAe LoCH GARmAN TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

52

CÚRSAí 
AIRGeAdAIS

Annette o’ Neill
Ceann na Rannóige
Airgeadais

An tAonad muirear Áitiúil –
foireann forfheidhmithe ÁCpN

Cuireadh Foireann Forfheidhmithe ar bun i
dtaca leis an Muirear ar Áit Chónaithe 
Phríobháideach Neamhphríomha (ÁCPN) le linn
2013 le gach iarracht a dhéanamh sainaithint a
dhéanamh ar áiteanna cónaithe nach raibh an
dlí á chomhlíonadh ina leith. Ó cuireadh an
Fhoireann ar bun i Mí Iúil 2013, tá líon na n-
áiteanna cónaithe atá cláraithe don mhuirear
ÁCPN méadaithe ó 12,883 go 13,456.

Leagtar amach sa tábla seo a leanas an t-
ioncam atá faighte ón bhfoinse seo ón mbliain
2009 i leith:

Aonad na dTáillí Uisce

D’oibrigh Aonad na dTáillí Uisce i gcomhar le
hionadaithe d’Uisce Éireann le linn 2013 le
hullmhú i dtreo aistriú dlíthiúil na Seirbhísí
Uisce chuig an gcomhlacht seo ón 1 Eanáir
2014 ar aghaidh. Tá sé beartaithe go mbeidh
Aonad na dTáillí Uisce, thar ceann Uisce 
Éireann, fós freagrach as bainistiú a dhéanamh
ar bhunachar sonraí de na custaiméirí tráchtála
a úsáideann an t-infreastruchtúr poiblí soláthair
uisce agus séarachais, agus as na táillí cuí a
bhilleáil agus a bhailiú ina leith seo go dtí an
ráithe dheireanach de 2014 ar a luaithe.

An mhótarcháin

In 2013, tháinig dhá athrú mhóra i bhfeidhm ar
an tseirbhís a bhí á cur ar fáil ag Oifig
Mótarchánach Loch Garman, mar seo a leanas:

rátaí
Barántas 2013 (riaráistí san
áireamh)

€27,188,205

An tSuim a Bailíodh in 2013 €16,977,391
% a Bailíodh 69%
Líon na n-áitreabh bainteach 2,579
Líon na nótaí éilimh a eisíodh 2,172
An Luach Iarbhír €270,130
Iarratais Athbhreithnithe chun na
hOifige Luachála

77

ÁCPN Glaniomlán na dtaillí
2009 €2,381,820
2010 €2,726,520
2011 €2,551,480
2012 €3,270,360
2013 €3,716,940
Iomlán €14,647,120
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príobháidiú na Seirbhíse Náisiúnta um
Cheadúnais Tiomána

In 2013, aistríodh an fhreagracht as ceadúnas
tiomána a eisiúint ó na hOifigí Mótarchánach,
áit a raibh siad á bpróiseáil agus á n-eisiúint le
beagnach 50 bliain anuas; eisíodh na chéad
cheadúnais tiomána in Éirinn sa bhliain 1964.

Cuireadh tús leis an aistriú ar an 19 Eanáir 2013,
tráth ar tugadh isteach ceadúnas tiomána 
plaisteach nua atá cosúil le cárta creidmheasa
de dhroim an 3ú Treoir ón AE de 2006. Cé gur
lean an Oifig Mótarchánach le plé a dhéanamh
leis na hiarratais ar cheadúnas tiomána, is é
fírinne an scéil go raibh na ceadúnais tiomána
nua á dtáirgeadh agus á n-eisiúint ag 
conraitheoirí príobháideacha.

Aistríodh an fhreagracht dhlíthiúil iomlán as
próiseáil agus as eisiúint ceadúnas chuig an
Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre i Mí
Dheireadh Fómhair 2013, tráth ar bhog siad an
tseirbhís amach as foirgnimh de chuid na
Comhairle den chéad uair le 50 bliain anuas.

Ó 2010, rinne Comhairle Contae Loch Garman
plé le 400 ceadúnas sa tseachtain ar an meán
agus rinneadh breis is 96% de na hiarratais ar
fad a phróiseáil agus a eisiúint laistigh de 3 lá.

dearbhuithe Reachtúla maidir le
Neamhúsáid mótarfheithiclí (SoRdS)

Tháinig an tAcht um Neamhúsáid 
Mótarfheithiclí, 2013 in éifeacht ar an 30 Meán
Fómhair 2013 agus chuir sé deireadh leis an 
bhforáil nach raibh úinéir a rinne dearbhú
maidir le neamhúsáid mótarfheithicle, arna
stampáil ag Garda, faoi dhliteanas na 
mótarchánach i leith na tréimhse fógartha.

Anois, áfach, ní mór d’úinéirí dearbhú a
dhéanamh roimh ré nach mbeidh siad ag úsáid
na feithicle in áit phoiblí agus caithfear an
dearbhú sin a chur faoi bhráid na hOifige
Mótarchánach roimh thús na tréimhse
neamhúsáide. Is mar thoradh ar an athrú seo a
tháinig borradh ar ghníomhaíocht in Oifig
Mótarchánach Loch Garman agus sna hOifigí
Mótarchánach ar fud an chontae, ós rud é go
raibh úinéirí ag iarraidh gach rud a chur in ord
is in eagar roimh an spriocdháta. Rinneadh
Oifig Mótarchánach Loch Garman plé le 7,500
dearbhú reachtúla agus foirmeacha a bhí 
stampáilte ag an nGarda Síochána roimh an
spriocdháta.

Tugadh an tAcht isteach de bharr gur tugadh
faoi deara go raibh ioncam mótarchánach á

chailleadh (is féidir gur chaill Loch Garman
€4.87 milliún in 2011) toisc gur dearbhaíodh go
raibh 24,093 nó 23% de líon iomlán na n-
idirbheart feithicle neamhúsáide (Tuarascáil 
Iniúchóra Rialtais Áitiúil 2011)

mótarcháin ar líne
In 2013, bhí 90% d'fhlít Loch Garman in ann 
feidhm a bhaint as an tseirbhís mótarchánach
ar líne agus bheartaigh 56% den líon seo úsáid
a bhaint as an áis ar líne. Tar éis an athraithe ar
dhearbhuithe maidir le neamhúsáid
mótarfheithiclí i Mí Mheán Fómhair, ámh, 
thosaigh an ráta míosúil mótarchánach ar líne
ag dul i méid go seasta agus b’ionann na rátaí i
Mí Dheireadh Fómhair, i Mí na Samhna agus i
Mí na Nollag agus 57%, 59% agus 63% faoi
seach.

Léirítear sa tábla seo a leanas na treochtaí i
dtaobh mótarcháin a íoc i leith feithiclí ar líne
nó san Oifig Mótarchánach:

Staitisticí eile maidir leis an Mótarcháin:
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Bliain Mto ar líne Iomlán
2011 67,982 73,062 141,044

2012 70,778 80,254 151,032

2013 69,942 87,213 157,155

2012 2011 2010
Feithiclí 
Nuachláraithe

3,031 3,657 3,636

Dioscaí
Mótarchánach

89,171 96,951 99,049

Ceadúnais
Tiomána

20,942 21,285 20,199

Stoc Eile 29,090 29,090 24,738
Líon iomlán 
na n-eisiúintí
stoic

138,508 147,326 143,986

Eisiúintí thar
an gCuntar 72,594 79,947 86,294

Eisiúintí tríd 
an bPost 38,914 40,675 57,692

Cáin tríd an
bpost laistigh
de 3 lá

97% 96.75% 98.93%

Ceadúnais 
tríd an bpost
laistigh de 3 lá

98.6% 98.44% 99.37%

Fáltais don
Bhliain €20,625,927 €21,648,233 €22,317,211
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CUNTAS IoNCAIm AGUS CAITeACHAIS
RÁITeAS doN BHLIAIN dAR CRíoCH AN 31 NoLLAIG 2013

Leagtar amach sa Ráiteas ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais an t-ioncam agus
an caiteachas ar fad. Léiríonn sé an barrachas/(an t-easnamh) don bhliain.

ollchaiteachas
2013

Ioncam Glanchaiteachas
2013

Glanchaiteachas
2012

Caiteachas de réir rannóige Nóta € € € €

Tithíocht agus Foirgníocht 14,212,865 15,852,538 1,639,673 1,750,011

Iompar agus Sábháilteacht ar Bhóithre 24,887,491 15,475,864 9,411,627 9,281,164

Seirbhísí Uisce 18,979,860 6,556,921 12,422,939 12,128,843

Bainistíocht Forbartha 5,422,171 877,919 4,564,252 4,515,207

Seirbhísí Comhshaoil 9,911,848 1,728,950 8,182,898 9,095,295

Áineas agus Fóntas 4,743,059 406,2013 4,336,846 4,034,604

Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte agus Leas 4,248,938 2,864,926 1,384,012 58,680

Seirbhísí Ilghnéitheacha 8,643,656 6,447,346 2,196,310 2,030,072

Caiteachas/Ioncam Iomlán 16-17 91,069,888 50,210,677

Glanchostas na Rannán atá le
maoiniú ó Rátaí Contae agus ón
gCiste Rialtais Áitiúil

40,859,211 39,393,854

An Ciste Rialtais Áitiúil 15,912,433 15,704,965

Asbhaint a bhaineann le Pinsean 1,784,259 1,746,689

Rátaí Tráchtála 19,497,357 18,672,534

Táille an Chontae 8,145,092 8,059,163

Barrachas /(Easnamh) don Bhliain
roimh aistrithe 4,479,931 4,789,496

aistrithe ón/(chuig) an gCúlchiste Ioncaim 15 (4,881,940) (4,925,704) 

Barrachas/(Easnamh) Foriomlán don Bhliain (402,009) (136,208)

Cúlchiste Ioncaim Ginearálta
amhail ar an 1 Eanáir (6,465,890) (6,329,683)

Cúlchiste Ginearálta amhail ar an 31 Nollaig (6,867,899) (6,465,890)
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CLÁR ComHARdAITHe AmHAIL AN 31 NoLLAIG 2013

Nótaí 2013 2012
€ €

Sócmhainní Seasta 1
Oibríochtúil 559,113,926 558,689,903
Infreastruchtúr 1,944,118,115 1,942,418,376
Pobal 2,948,741 2,861,689
Neamhoibríochtúil 14,636,776 14,913,808

2,520,817,558 2,518,883,776
obair ar Bun agus réamhchostais 2 92,007,922 97,736,054
Féichiúnaithe Fadtréimhseacha 3 69,832,395 74,545,426
Sócmhainní reatha
Stoc 4 419,116 367,482
Féichiúnaithe Trádála agus Réamhíocaíochtaí 5 27,115,975 29,291,541
Infheistíochtaí Bainc 5,028,496 17,902,896
Airgead faoi Bhealach 2,985 3,055
Cuntas Uirbeach 7 1,794,933 -

34,631,505 47,564,974
Dliteanais reatha
Rótharraingt Bhainc 1,269,732 7,490,220
Creidiúnaithe agus Fabhruithe 6 25,123,997 26,218,776
Léasanna Airgeadais 343,634 343,634

26,737,363 34,052,630
Glansócmhainní/(Glandliteanais) reatha 7,624,142 13,512,344
Creidiúnaithe (méideanna atá dlite le breis is bliain amháin)
Iasachtaí Iníoctha 8 145,887,335 152,895,440
Léasanna Airgeadais 446,802 732,557
Éarlaisí In-aisíoctha 9 4,907,671 5,823,099
Eile 5,977,516 8,231,045

157,219,324 167,682,142
Glansócmhainní / (Glandliteanais) 2,533,062,693 2,536,995,458
léirithe ag
Cuntas Caipitlithe 10 2,520,817,558 2,518,883,776
Ioncam ó Obair idir Lámha 2 91,967,244 95,482,976
Cúlchiste Ioncaim chun críoch ar leith 1,517,729 1,517,729
Cúlchiste Ioncaim Ginearálta (6,867,900) (6,465,890)
Iarmhéideanna Eile 11 (74,371,937) (72,423,132)
Iomlán na gCúlchistí 2,533,062,693 2,536,995,458
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Cuireann an Rannóg TfC seirbhís
tacaíochta ar fáil le hoibríochtaí 
rannóga túslíne na Comhairle a
éascú. Tugadh faoi roinnt tionscnamh
i gcaitheamh 2013 leis an tseirbhís
sin a fheabhsú:
Geopal

Go luath in 2013 thug an Rannóg TFC faoi
thionscadal a raibh sé mar aidhm aige forbairt
feidhmchlár do ghléasanna móibíleacha a éascú
le fáil réidh le foirmeacha páipéir, le caoi s
heolta éifeachtach a chur ar phróisis agus le
bainistiú níos fearr taifead a chumasú san 
eagraíocht. Roghnaíodh córas darb ainm
GeoPal le cur ar ár gcumas réimse feidhmchlár
móibíleach a fhorbairt go hinmheánach le go
mbeadh rochtain ar fhoirmeacha iniúchta agus
suirbhéireachta ar ghléasanna móibíleacha.

Éascaíonn na foirmeacha móibíleacha seo 
sonraí a ghabháil ar bhealach áisiúil le 
roghchláir, le cnaipí, le boscaí téacs, le sonraí
GPS agus le grianghraif, mar aon le bainistiú na
sonraí tar éis a ngabhála. Forbraíodh 15 
fheidhmchlár mhóibíleacha ar leith le linn 2013
agus cuireadh i ngníomh iad i rannóga éagsúla,
amhail Comhshaol, Pleanáil, Tithíocht, Seirbhísí
Uisce, agus Sláinte agus Sábháilteacht. Gabhadh
breis is 3,000 taifead in 2013 agus táthar ag súil
leis go dtiocfaidh méadú nach beag ar an 
bhfigiúr seo in 2014. Tá sé beartaithe go 
bhforbrófar agus go gcuirfear i ngníomh 
tuilleadh feidhmchlár in 2014 agus ina dhiaidh.

mapAlerter
Tá seirbhís MapAlerter fós ag cur seirbhís 
faisnéise luachmhar ar fáil dóibh siúd a bhfuil
cónaí orthu sa chontae a chláraigh le foláirimh
a fháil. Bhí 3,750 duine cláraithe amhail i Mí na
Nollag 2013; thart ar 60% in áiteanna cónaithe
agus 40% in áiteanna gnó. Ina theannta sin,
cuireann MapAlerter fotha faisnéise ar fáil don
chuntas @wexfordcoco ar Twitter, a leanann
thart ar 3,600 duine é, agus do láithreán
gréasáin éigeandála.

Seoladh 360 foláireamh i gcaitheamh 2013, a
tháinig ó Rannóg Seirbhísí Uisce nó ó Rannóg
Bóithre na Comhairle (féach fíor 1 thíos) den
chuid ba mhó. Eisíodh 19 bhfoláireamh
shaincheaptha freisin a bhain le réimse ábhar:

An tSeachtain um Shábháilteacht ar•
Bhóithre
Fógraí faoi chruinnithe i ndáil le•
Dréacht-Phleananna Forbartha Inis
Córthaidh agus Loch Garman
Margadh Nollag Ghuaire•
Oscailt Ionad Athchúrsála Ghuaire•
Féile Damhsa Sráide Inis Córthaidh•
Fleá Loch Garman•

Fíor 1 – Foláirimh de réir foinse in 2013

Seoladh 148,702 teachtaireacht foláirimh ar an
iomlán le linn 2013. Is éard atá sa chairt seo a
leanas ná miondealú ar na teachtaireachtaí seo
de réir réimse agus cineáil.
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Láithreán Gréasáin agus na meáin Shóisialta

Bíonn an-tóir ar láithreán gréasáin Chomhairle Contae Loch Garman go fóill; breathnaíodh ar beagnach
1.4 milliún leathanach agus tugadh 533,000 cuairt air i gcaitheamh 2013. Mhéadaigh líon na ngléasanna
cliste a úsáideadh le rochtain ar láithreán gréasáin na Comhairle faoi dhó le linn na bliana agus bhí
gléasanna cliste taobh thiar de 20% den trácht iomlán le linn na tréimhse. Is suimiúil an rud é gur thug go
leor daoine sa Ríocht Aontaithe, i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus san Astráil cuairt ar an láithreán
gréasáin, rud a léiríonn go bhfuil seans ann go mbíonn eolas de dhíth ar an diaspóra – thug úsáideoirí sa
Ríocht Aontaithe 15,000 cuairt ar an láithreán gréasáin i gcaitheamh 2013 gan trácht ar na tíortha eile.

Leanann Comhairle Contae Loch Garman de leas a bhaint as bealaí meán sóisialta, ar nós Facebook agus
Twitter, agus tá a leathanaigh Facebook féin ag Rannóg na Leabharlann, ag Rannóg na nEalaíon, agus ag
Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Loch Garman. Tá cuntas an-ghníomhach ag an gComhairle ar Twitter agus
leanann 3,600 duine an plé laethúil leis an bpobal. Baineann na tvuíteanna le réimse leathan ábhar agus is
léir go mbíonn sé an-úsáideach agus go mbíonn an-tóir air, go háirithe le linn drochaimsire.

Iniúchadh Slándáil Líonra

Rinne Comhairle Contae Loch Garman agus an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil iniúchadh
agus cothabháil ar threalamh agus ar chumraíochtaí LAN (líonra achair logánta) agus WAN (líonra achair
fhairsing) na Comhairle. Rinneadh na ródairí agus na lasca ar fad a chumrú le slándáil ár líonra a chinntiú
agus le cumraíochtaí a chaighdeánú thar na hardáin éagsúla.

Bhí cumrú ár ngléasanna ASA (ballaí dóiteáin) san áireamh san obair cothabhála líonra seo lena chinntiú
go raibh siad athléimneach i gcoinne bagairtí agus go raibh bogearraí IPS (Córas Coiscthe Ionraidh)
cothrom le dáta suiteáilte orthu. Baineann na gléasanna ASA dár gcuid lánúsáid as na naisc chumarsáide
atá againn le dhá sholáthróir ar leith chun iomarcaíocht iomlán ár naisc le Líonraí an Rialtais an áirithiú.
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Córas faisnéise Geografaí (CfG) Idirlín Nua

Cuireadh an Córas Faisnéise Geografaí (CFG) Idirlín Nua i bhfeidhm in 2013. Tugadh an córas isteach do
na foirne ar fud sa Chomhairle agus cuireadh oiliúint ar bheagnach 200 ball foirne i dtaca leis. I measc
bhuntáistí an chórais nua tá:

Feidhmiúlacht CFG atá cothrom le dáta agus ag a bhfuil comhéadan úsáideora iomasach•
Na sonraí CFG ar fad a bhainistiú go lárnach in aon bhunachar sonraí amháin•
Seirbhísí gréasáin a úsáid le rochtain ar shonraí ó eagraíochtaí eile•
Feidhm léarscáilithe mhóibíligh le gabháil sonraí allamuigh a chumasú•
Feidhm curtha in eagar le tacair sonraí CFG a dhigitiú•

Rochtain Inlín ar bhreis is 200 sraith léarscáile ó na rannóga uile, lena n-áirítear Pleanáil, Bóithre, Seirbhísí
Uisce, Comhshaol agus Seirbhísí Dóiteáin.
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Bóthar faoisimh Laistigh Loch 
Garman

Cuireadh an dara céim de Bhóthar Faoisimh
Laistigh Loch Garman ó Bhóthar an Bhaile Nua
chuig an bPáirc i gcrích agus sheol a Onóir an
Méara, an Clr. George Lawlor, go hoifigiúil é i
Mí Lúnasa 2013. B’ionann an costas iomlán
chun an Bóthar Faoisimh Laistigh nua a thógáil
agus €9.2m agus ba é an chéim dheireanach de
Phlean Bainistíochta Tráchta Bhaile Loch 
Garman é, a tosaíodh 10 mbliana ó shin.
Feabhsaíodh an sruth tráchta agus na háiseanna
páirceála i mBaile Loch Garman go mór mar
thoradh ar an bPlean.

Nascann an Bóthar Faoisimh Laistigh leis an
mbóthar rochtana nua ar an bPáirc agus ar
áiseanna spóirt Pháirc Charman, a cuireadh i
gcrích in 2013 freisin, agus a réitíonn an bealach
le páirc baile nua a thógáil ar an seanláithreán
líonta talún ag Muine Moling.

Athchóiriú na príomhshráide

Cuireadh an chéim dheireanach de Chlár
Athchóirithe na Príomhshráide in 2013, ar
thionscadal é inar infheistigh an Chomhairle
Buirge €6.0 milliún ar an iomlán. Tá cuma i
bhfad níos fearr ar lár Bhaile Loch Garman anois
mar thoradh ar an tionscadal agus tá sé níos
éasca do chách rochtain ar an bPríomhshráid
agus ar an ionad tráchtála.

Cuimhneamh ar an gCéad Chogadh
domhanda Searmanais ag Cearnóg
mhic Réamainn

I Mí an Mheithimh 2013, d’eagraigh an
Chomhairle Buirge, i gcomhar le Craobh Loch
Garman de Léigiún Ríoga Briotanach na 
hÉireann, an chéad Searmanas Cuimhneacháin
agus Fleascleagain ag an leacht cuimhneacháin
ar an gCéad Chogadh Domhanda i gCearnóg
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ComHAIRLe BUIRGe 
LoCH GARmAN

Mhic Mhic Réamainn le hómós a thabhairt
dóibh siúd arbh as Loch Garman dóibh a thug a
mbeatha ar son na saoirse sa Chéad Chogadh
Domhanda, 1914–1918. Leag a Onóir an Méara,
an Clr. Jim Allen, fleasc le linn an tsearmanais
thar ceann mhuintir Loch Garman.

Rinne an Chomhairle Buirge cinneadh d’aon
ghuth dá éis sin leis an searmanas a dhéanamh
ina shearmanas bliantúil a bheadh ar siúl ar
Dhomhnach Cuimhneacháin i Mí na Samhna
gach bliain. Is de bharr an chinnidh sin gur 
eagraíodh searmanas eile ag Cearnóg Mhic
Réamainn ar an 10 Samhain 2013, ag ar leag a
Onóir an Méara, an Clr. George Lawlor fleasc
thar ceann mhuintir Loch Garman.

forbairt Áiseanna Spóirt
ag na Carraigeacha, Baile mhaidilín

Rinne an Chomhairle Buirge Comhaontú Léasa
le Club CLG Naomh Mhuire, Baile Mhaidilín
agus le tailte a chur ar fáil ag na Cairraigeacha,
Baile Mhaidilín le forbairt páirc imeartha 
lánmhéide agus áiseanna gaolmhara eile a
éascú.

Críochnófar an chéad chéim den fhorbairt go
luath in 2014, a bhuíochas le cúnamh airgid ó
Chlár Caipitil Spóirt an Rialtais, agus cuirfear na
háiseanna ar fáil, trí chomhaontú, do scoileanna
agus do ghrúpaí pobail sa cheantar chomh
maith.

An tUas Adrian
doyle
Stiúrthóir Seirbhísí/ Baile
Loch Garman Bainisteoir

An Clr. George Lawlor
Méara Loch Garman
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Cnámh droma Cultúrtha

Bealach ríthábhachtach is ea Cnámh Droma
Cultúrtha Bhaile Loch Garman a théann ó
Sheanbhalla an Bhaile ag an nGeata Thair chuig
Túr an Gheata Thiar ar an bPríomhshráid Theas,
agus ar a bhfuil Mainistir Sheilsceire, Ionad
Ealaíon Loch Garman, Leabharlann Loch 
Garman agus Áras Ceoldrámaíochta Loch 
Garman suite.

In 2013, rinne an Chomhairle Buirge Céim 1
agus Céim 2 de thogra chun an bealach coisithe
idir an Phríomhshráid Theas agus an tSráid Ard,
ar a dtugtar Lána Keyser, a fhorbairt agus a
fheidhmiú, rud a chuir an Chnámh Droma
Cultúrtha ón nGeata Thair chuig an
bPríomhshráid Theas i gcrích ina hiomláine.
Níl Lána Keyser ach ar cheann de na seanlánaí
atá le taobh na Príomhshráide agus bhí sé mar
aidhm ag an tionscadal seo an t-ómós áite a
chruthaíonn na lánaí seo a mhéadú agus an
taitneamh a bhaineann an pobal as a n-úsáid
gach lá a fheabhsú.

Láithreán do Cheannáras Réigiúnach
nua an Gharda Síochána

B’fhorbairt shuntasach a thit amach in 2013 é
go bhfuair an Chomhairle Buirge láithreán i lár
an Bhaile ag an bhFaiche/Maol gConáin le
haghaidh Cheannáras Réigiúnach nua an
Gharda Síochána. Murach an beart seo a rinne
an Chomhairle Buirge, bheadh an mhórfhorbairt
seo tógtha ar láithreán ní ba lú oiriúnach ar
imeall an bhaile.

An tUas. patrick (patsy) Whelan nach
maireann

Iar-fhostaí de chuid na Comhairle Buirge ba ea
an tUas. Patrick Whelan, nó ‘Patsy’ mar ab
fhearr aithne air, a chuaigh ar shlí na fírinne i Mí
na Bealtaine 2013. Bhí an tUas. Whelan fostaithe
mar thiománaí le foireann allamuigh na
Comhairle leis na blianta.

An tUas. James Browne nach 
maireann

Chuaigh iar-fhostaí eile, an tUas. James (Jimmy)
Browne, ar shlí na fírinne i Mí na Samhna 2013.
Bhí an tUas. Browne fostaithe mar shaothraí leis
na blianta agus bhí sé bródúil as an obair a
rinne sé le Páirc Mhic Réamainn agus le tailte na
Sean-Fhoirgneamh Cathrach óthar Belvedere a
chothabháil, rud a rinne sé go dtí go
ndeachaigh sé ar scor ón gComhairle. Chaith an
tUas. Roche seal mar fhear múchta dóiteán

cúnta sa tSeirbhís Dóiteáin ar feadh tamaill
chomh maith.

Ar dheis Dé go raibh a n-anam.
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d’fhorbair Comhairle Baile Ghuaire,
le tacaíocht ó Chomhairle Contae
Loch Garman, roinnt imeachtaí agus
tionscnamh nua i gcaitheamh 2013.
Tugadh tosaíocht do láidreachtaí a
bhí ann cheanna agus do
chomhroinnt acmhainní i gclár na 
n-imeachtaí freisin.

Love Gorey

Thacaigh Comhairle Baile Ghuaire le forbairt
agus le cothabháil an láithreáin ghréasáin  Love
Gorey website, www.lovegorey.ie ar sheol 
Ambasadóir Loch Garman Ann Doyle é ar an 7
Márta.

D’éirigh go maith leis an láithreán gréasáin agus
leis an leathanach ar Facebook a ghabhann leis
i dtaobh Guaire agus Loch Garman Thuaidh a
chur chun cinn. Bhí clár caidrimh phoiblí ar siúl i
dtaca leis ó thús deireadh na bliana agus bhí
nasc chuig an láithreán ó www.visitwexford.ie

féilte

Thug Comhairle Baile Ghuaire cúnamh d’Fhéile
Cuisle Cheoil chun a gclár ceolchoirmeacha a
fhorbairt ina fhéile deireadh seachtaine. Thug
an fhéile nideoige cheoil thraidisiúnta seo cuid
mhór cuairteoirí chun an bhaile ag am den 
bhliain a bheadh ciúin go leor de ghnáth.

D’eagraigh Coiste Fhéile Theach Margaidh
Chomhairle Baile Ghuaire clár 4 lá don deireadh
seachtaine saoire bainc i Mí Lúnasa a d’éirigh
go hiontach maith leis. Cuireadh bianna, 
ceardaíocht agus oidhreacht na háite chun cinn
mar chuid den chlár agus rug scoth na
siamsaíochta Éireannaí barr bua ar gach uile
dhuine a bhí i láthair.
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ComHAIRLe BAILe 
GHUAIRe

Comhdhálacha

Ba mhór ag Baile Ghuaire fáilte a chur roimh
Chomhdháil Earraigh Chumann Chomhaltaí na
gComhairlí Contae (LAMA) chuig Guaire.
D'fhreastail ní ba mhó daoine air le tamall agus
fuarthas an-aiseolas go deo faoi.

Baineadh leas as an bhfreastal mór le Conair
Ghairdíneach Loch Garman agus an Cosán
Cósta a chur chun cinn. I measc na 
gcomhdhálacha eile a bhí ar siúl tá Comhdháil
Chumann Leabharlann na hÉireann agus
Comhdháil Eol-Oidí Meánscoile Éireann.

Thug an Chomhairle pacáiste fáilte do gach
toscaire ag gach comhdháil, ina raibh sonraí
maidir leis na háiseanna agus leis na nithe is
díol spéise atá sa cheantar agus cuireadh
comharthaí fáilte suas ar na bealaí isteach chun
an bhaile.

fáiltithe Cathartha agus Imeachtaí
Speisialta
I measc na bhfáiltithe a bhí ar siúl le linn na
bliana tá:

oíche oscailte Chuisle Cheoil fáiltiú•
Scoil Náisiúnta Áth an Chorráin•
Tionscadal Iltaobhach Comenius
Seoladh Comórtas Comhshaoil agus Clár•
Tithe Glasa an Taisce Cur i láthair
Conair oidhreachta Lá Loch Garman•
Scoil Samhraidh Byrne perry•
foireann ógra Cornerstone, New Jersey•
Ambasadóirí na hAirgintíne agus•
Cumann Ceoil Ghuaire
féile Theach margaidh Ghuaire•
Seoladh Gnóthas
féile Theach margaidh Ghuaire•
oíche oscailte ‘offsprings’
Imeacht Ceoil Saor ó Alcól agus ó •
dhrugaí do dhéagóirí
Gradaim Grúpaí deonacha agus Aonach•
eolais

An tUas. eddie
Taaffe
Stiúrthóir Seirbhísí/
Bainisteoir Baile Ghuaire

An Clr. michael d’Arcy
Cathaoirleach
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Conair oidhreachta Ghuaire

Mar chuid den cheiliúradh i gcomhair Lá Loch
Garman, d’oibrigh Comhairle Baile Ghuaire as
láimh a chéile le Cumann Staire Loch Garman
Thuaidh le léarscáil agus le treoirleabhar a chur
i dtoll a chéile le haghaidh na bpríomhnithe is
díol spéise i mBaile Ghuaire.Déanfar an 
tionscadal seo a fhorbairt tuilleadh in 2014.

Scéim Urraíochta Timpeallán

Rinneadh scéim urraíochta timpeallán a 
fhorbairt i gcomhpháirtíocht le gnóthais áitiúla,
faoina bhféadfadh gnóthais cúnamh a thabhairt
le costais plandála ar thimpealláin ar feadh
tréimhse sheasta. Cuirfear leis an scéim rathúil
seo in 2014. I measc an dtionscadal comhshaoil
eile a rinneadh tá clár in aghaidh an tsalaithe ag
madraí, mar aon le forbairt roinnt tionscadal le
Coiste Ghuaire de Chomórtas na mBailte
Slachtmhara. Bhí Comórtais Comhshaoil agus
Gairdíní Chomhairle Baile Ghuaire ar siúl i Mí an
Mheithimh agus mhéadaigh líon na 
n-iontrálacha faoi cheithre.

Scéim deonachán do Ghrúpaí 
deonacha

Deonaíodh €150 do gach ceann de na grúpaí
seo a leanas ón gClár Bliantúil Maoinithe Grúpaí
Deonacha:

Raonaithe Ghuaire
Club Haca Ghuaire
Cumann Áitritheoirí Shean doire
paráid Lá fhéile pádraig, Guaire

Club Leon Ghuaire
pobalnaíonra San Cleimint
Banóglaigh Ghuaire
Briogáid na mBuachaillí, 1 Guaire
Abhcóidí don Uathachas
Cumann Áitritheoirí Bhaile eoghain
Compántas Aisteoirí na Gealaí Buí
CCe Tuaisceart Loch Garman
Riachtanais daoine óga Ghuaire
Cumann Colúr Rásaíochta Ghuaire
Club Boghdóireachta Ghuaire
Cumann Gníomhaíochta Lucht Scoir Ghuaire
Ionad Cúram Lae Cholm Cille
Craobh Ghuaire de Bhantracht na Tuaithe
Seid fear Ghuaire
Grúpa Ban New 2 Gorey
Briogáid na gCailíní, Guaire
Cros dhearg Ghuaire
Cumann Áitritheoirí na Collchoille
Cumann Áitritheoirí pháirc na Sailí/Choill na
fuinseoige

Club Snúcair phádraig
Turasóireacht Ghuaire
Grúpa Guaire de Thionscadal Heartsafe
Cumann Áitritheoirí na heachraise
Grúpa Córúil Ghuaire
Grúpa Tiomána Carráistí Ghuaire
Club Ceardaíochta Cham eolaing
Club Lucht Scoir Cholm Cille
Club peile Ceilteach Ghuaire
Cumann Ceoil Ghuaire
Grúpa Ban Céadaoin
Grúpa forbairt fear
Cumann Áitritheoirí eastát Chúil Aitinn
Seachtain na ndaoine Scothaosta
Scoil Samhraidh Byrne perry
Comhairle Seirbhísí Sóisialta pobail Ghuaire
Béilí ar Rothaí Ghuaire
Club Gleacaíochta Ghuaire
Cluichí pobail Ghuaire
Cumann Loch Garman Thiar Thuaidh um 
fhóirithint ar Ainmhithe

Cumann Áitritheoirí dhoire feá
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Bhain Ros mhic Thriúin clú agus cáil
amach ar fud an domhain in 2013.
Tharraing ár mbaint le muintir Uí
Chinéide agus an ceiliúradh ar JfK50
aird shuntasach idirnáisiúnta ar Ros
mhic Thriúin.

Thug sé seo deis dúinn ár mbaile
álainn a thaispeáint don saol mór
agus táimid ag súil go mbeimid ag
baint tairbhe as go ceann i bhfad.

Tithíocht:

Cúirt mhic mhurchú

D’oscail an tAire Stáit don Tithíocht agus don
Phleanáil, Jan O’Sullivan, T.D. Cúirt Mhic
Mhurchú, ar ar tugadh Bungalónna an Bháisín
tráth, ar an 18 Meán Fómhair 2013.  

16 aonad 2 sheomra leapa atá san fhorbairt,
mar aon le hionad pobail. Baintear úsáid as an
bhforbairt le freastal ar riachtanais daoine
scothaosta agus tá feabhas tagtha ar mhianach
saoil na gcónaitheoirí nua dá bharr.

Insliú Tithe Údaráis Áitiúil

D’éirigh le Comhairle Baile Ros Mhic Thriúin 
deontais agus cistiú meaitseála a bhaint amach
in 2013 d’uasghrádaithe fuinnimh faoin 2 scéim
seo a leanas:

Clár Ceantar-Bhunaithe na dTithe Te Teolaí,•
2013 - Baile Ros Mhic Thriúin, Forbairt 
Áitiúil Loch Garman

Comhairle Contae Loch Garman agus SSE•
Airtricity faoina Chlár Pobalchiste 
Náisiúnta
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RoS mHIC THRIÚIN

Caitheadh €300,000, a bheag nó a mhór, ar na
hoibreacha seo agus feabhsaíodh an t-insliú
agus an teas in 80 teach dá mbarr. Is a 
bhuíochas leis an tionscadal seo gur féidir le 80
teaghlach i Ros Mhic Thriúin bheith ag tnúth le
geimhreadh te teolaí, le billí fuinnimh 
laghdaithe go suntasach, agus le hastúcháin
níos ísle dé-ocsaíde carbóin (CO2).

Lána na Beairice
I Mí na Nollag 2013 d’éirigh lenár n-iarratas ar
an Roinn Comhshaoil i dtaca leis na 20 aonad
tithíochta sóisialta a bhí in anchaoi ar Lána na
Beairice a leagan chun talún. Thug an Roinn
maoiniú de €215,334.94 dúinn chun na críche
seo agus chun an láithreán a thírdhreachtú
freisin.
Agus na tithe á leagan chun talún againn, 
thapaíomar an deis leis an seanlinn a leagan
chun talún freisin agus caoi a chur ar an
láithreán go ginearálta. Tá san áireamh sna
pleananna tírdhreachtaithe láthair a bheidh
cosúil le hamfaitéatar agus a úsáidfear mar
fhoinse taitneamhachta amach anseo.

Ionad fóillíochta Apex
D’oscail Ionad Fóillíochta Apex in 2013.
Ionad fóillíochta atá ar thús cadhnaíochta is ea
an Apex atá feidhmithe ag New Ross Sports
and Leisure, ar cuideachta é atá faoi úinéireacht
iomlán Chomhairle Baile Ros Mhic Thriúin.

D’oscail an t-ionad i Mí Dheireadh Fómhair
2013 agus tá ann linn snámha 25 méadar, 6
lána, linn snámha do lapadáin agus 
d’fhoghlaimeoirí, seomraí sláinte, flúma, 
giomnáisiam agus stiúideo damhsa. Tá ag éirí
go maith leis an ionad ó osclaíodh é, agus tá
líon na gcustaiméirí ag méadú de réir a chéile.

An tUas. eamonn
Hore
Stiúrthóir Seirbhísí/
Bainisteoir Baile Ros 
Mhic Thriúin

An Clr. Niamh fitzgibbon
Cathaoirleach
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Turasóireacht agus JfK 50

Bhí sé mar aidhm ag JFK50 ceiliúradh a
dhéanamh ar chothrom an lae a thug an 
tUachtarán John F. Kennedy ar bhaile a shinsear
50 bliain ó shin. Chuaigh sin-seanathair an
Uachtaráin Kennedy thar tír amach ón gcé sa
bhliain 1848 chun éalú ó léirscrios an Ghorta
Mhóir. Cor cinniúnach i stair na hÉireann ba ea
a chuairt sa bhliain 1963.

D’eagraigh roinnt imeachtaí i gcaitheamh na
bliana chun Kennedy 50 a cheiliúradh, mar a
léirítear thíos:

Bhí Comhdháil Earraigh AMAI ar siúl i Ros•
Mhic Thriúin i Mí Feabhra 2013.

D’eisigh an Banc Ceannais bonn profa •
airgid comórtha JKF ar luach  €10 agus
bonn profa óir comórtha JFK ar luach €20 ar
an 27 Meitheamh 2013. Is é an tAire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, 
Brendan Howlin T.D., a sheol iad seo.

Sheol An Post dhá stampa chomórtha i•
Seomra na Comhairle.

Ba é an t-imeacht ba spreagthaí agus ba
speisialta an tImeacht Tagtha Abhaile ar an 22
Meitheamh 2013, ámh.

Bhí an Teacht Abhaile i mbéal an phobail ar
bhealach nach raibh feicthe ón uair a thug
Kennedy cuairt ar an áit sa bhliain 1963.
Thug siamsóirí a bhfuil clú bainte amach acu ar
fud an domhain a gcuid ama saor in aisce le seó
4 uair an chloig a chur ar siúl ar an
bPríomhardán i Ros Mhic Thriúin. Ba mhór ag
muintir an Uachtaráin nach maireann an t-
imeacht agus tháinig cuid mhaith acu ó chian
agus ó chóngar chun páirt a ghlacadh sa
chomóradh. Sheas an Teacht Abhaile dá raibh i
gceist le Bliain an Tionóil, agus d’éirigh leis an
gComhairle, le tacaíocht ó neart daoine,
imeacht den chéad scoth a chur ar siúl a
chuaigh i bhfeidhm ar an diaspóra agus ba
chúis le hoidhreacht intadhaill a fhágáil don
Eisimirceach Éireannach.

Gradaim

Bhronn roinnt comhlachtaí éagsúla gradaim ar
Chomhairle Baile Ros Mhic Thriúin in 2013,
d'fhonn aitheantas a thabhairt d’éachtaí thar na
bearta.

Gradaim ‘pride of place’ IpB

Bronnadh an chéad duais thánaisteach ar
Thionscadal Athfhorbartha Cé Ros Mhic Thriúin
i nGradaim Uile-Éireann ‘Pride of Place’ a bhí ar
siúl i nDoire ar an 16 Samhain 2013. Bhain an
Ché an duais seo amach sa Chatagóir Aonair i
ndáil le Tionscnamh Turasóireachta don Di-
aspóra.

Tugann an comórtas seo aitheantas don mhéid
a dhéantar ar son na sochaí mar thoradh ar
chomhpháirtíochtaí pobail agus déanann sé é
sin a cheiliúradh. Tá sé dírithe ar na daoine sin
a thagann le chéile le cruth a chur ar a gceantar
áitiúil, le hé a athrú chun feabhais agus le 
taitneamh agus sásamh a bhaint as.

Bhí Ros Mhic Thriúin ar cheann de na seacht
suíomh a ainmníodh do Chomórtas Livcom
freisin, rud a ndéanfar moltóireacht air in 2014.

dámhachtainí Chumann Chomh-
lachais Tráchtála na héireann um
fheabhas sa Rialtas Áitiúil

Fógraíodh gurbh í Comhairle Baile Ros Mhic
Thriúin buaiteoir náisiúnta an Tionóil, 2013 sa
chatagóir do Thionól Contae na Bliana.

Bhain an Teacht Abhaile an chéad áit amach i
gcomórtas a raibh  iomaíocht ghéar ann.

Reáchtáiltear Dámhachtainí Chumann 
Chomhlachais Tráchtála na hÉireann um 
Fheabhas sa Rialtas Áitiúil i bpáirtíocht leis an
Roinn Chomhshaoil.

Ghlac an Cathaoirleach, an Clr. Niamh 
FitzGibbon, agus an Bainisteoir Contae, 
Eamonn Hore, leis an dámhachtain go mánla
thar ceann Chomhairle Baile Ros Mhic Thriúin.
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Gradaim Chumann Chomhaltaí na
nÚdarás Áitiúil (LAmA)

Tharraing Forbairt na Cé tuilleadh airde ar an
mbaile nuair a bronnadh gradam uirthi don
Fhorbairt Innealtóireachta Sibhialta is Fearr
déanta ag Údarás Áitiúil.

Scéim Gradam na Bearú

Comórtas is ea Scéim Gradam na Bearú ina
spreagtar do na rannpháirtithe díriú ar an 
iliomad gnéithe agus buntáistí a bhaineann leis
an uiscebhealach tábhachtach seo agus lena
phurláin, amhail bádóireacht ar uiscebhealaí 
intíre, curachóireacht, éin agus fiadhúlra, grúpaí
staire agus seandálaíochta, cnocadóireacht agus
fánadóireacht.

In 2013, bhí na gradaim dírithe ar nithe is díol
spéise agus ar fhoinsí taitneamhachta laistigh
de 1 chiliméadar ón abhainn go háirithe, chomh
maith leis an spás ar bhruach na habhann.

Bhuaigh Ros Mhic Thriúin, a bhuaigh an gradam
foriomlán in 2012, an gradam contae in 2013.
Bhain an tionscadal a bhain an duais amach in
2013 le hathshlánú na háite thart ar an sean-
teannta droichid i Ros Bearrcon.

fáiltithe Cathartha

Reáchtáil Comhairle Baile Ros Mhic Thriúin
oíche dámhachtainí cathrach ar an 12 Nollaig
2013 in Óstán Theach Brandon d’fhonn 
aitheantas a thabhairt dóibh siúd a rinne gaisce
ar son an bhaile. Bronnadh onóir ar na grúpaí
agus ar na daoine seo a leanas:

An Club Lucht Scoir ar ócáid 
caoga bliain a bhunaithe

An moinsíneoir Joe mcGrath ar chomóradh
25 bliain a oirnithe Cumann Ceoil mhichíl as

Gradam fhéile AImS a bhaint amach

Banna píopaí Cheantar Ros mhic Thriúin 
as craobhchomórtas domhanda na mbanna

píopaí a bhuachan.

Scoil na Trócaire

Cumann drámaíochta Ros mhic Thriúin

Caitríona mernagh as an ngradam blagála 
a bronnadh uirthi

Robert Viera, Club Rugbaí Ros mhic Thriúin

Cumann Cicdhornálaíochta Ros mhic Thriúin

Bhain gach duine a bhí i láthair an-taitneamh
go deo as an oíche.

Nascadh Bailte

Ghlac Comhairle Baile Ros Mhic Thriúin páirt i
gcuairt nasctha bailte chuig Moncoutant, a
d’éirigh go maith léi, i Mí Mheán Fómhair 2013.
Rinne an cathaoirleach agus an cléireach baile
ionadaíocht don Chomhairle Baile agus
chuaigh 20 duine áitiúla in éineacht leo, rud ba
chúis leis na naisc láidre atá ann idir na pobail
nasctha cheana a threisiú tuilleadh.

daoine a Chuaigh ar Scor

Is mian le comhaltaí agus le foireann Comhairle
Baile Ros Mhic Thriúin gach rath agus sonas a
ghuí ar Shiobhán Kelly, ar Billy Murphy, agus ar
Bhríd Ann McDonald anois agus iad ar scor ó
Chomhairle Baile Ros Mhic Thriúin.

Guímid gach rath agus sonas ar an Clr. Bobby
Dunphy chomh maith, a d’éirigh as an saol
poiblí i Mí Mheán Fómhair 2013, tar éis dó
obair dhílis, thiomanta a dhéanamh mar
chomhairleoir do Bhaile Ros Mhic Thriúin le 13
bliana anuas.
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Lean an Chomhairle d'fheabhsúcháin
a dhéanamh ar cháilíocht beatha
mhuintir Inis Córthaidh ó thús
deireadh 2013 agus chaith sí breis is
€4.5 milliún ar réimse leathan 
seirbhísí.

Tithíocht agus foirgníocht

Tá 455 teach ag an gComhairle ina stoc
tithíochta anois.

Lean an Chomhairle Baile ar aghaidh lena Clár
Cothabhála Pleanáilte, oibreacha uasghrádaithe
ar chórais téimh agus oibreacha uasghrádaithe
éifeachtúlacht fuinnimh san áireamh. Rinneadh
Cothabháil Phleanáilte ar 38 teach ar an iomlán
le linn 2013.

Rinneadh deisiúcháin réamhléasaithe ar 13
theaghais chomh maith.

Lean an Chomhairle ar aghaidh de bhrathadóirí
radóin a cheannach agus a fheistiú sna tithe ar
fad ina stoc tithíochta.

Leanann an Chomhairle ar aghaidh ag iarraidh
forbairt cumann tionóntaí a spreagadh agus
tionóntaí a spreagadh chun bród a bheith orthu
as a dtithe féin agus as an bpobal. Cuireadh
roinnt cumainn áitritheoirí ar bun in eastáit
tithíochta údaráis áitiúil i gcaitheamh 2013.

Tar éis Measúnú Reachtúil ar Riachtanais
Tithíochta a chomhlíonadh i Mí Aibreáin 2013,
tá 454 iarratas ar thithíocht idir lámha ag an
gComhairle Baile faoi láthair. Thug an
Chomhairle cóiríocht do 9 iarratasóirí le linn
2013 a bhí ar an liosta feithimh. 

Rinne an Chomhairle Baile 146 iniúchadh ar
áiteanna cónaithe príobháideacha i gcaitheamh
2013.

Iompar agus Sábháilteacht ar
Bhóithre
Chuir an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais
Áitiúil maoiniú de luach €161,300 ar fáil do
Chlár na mBóithre, 2013, a chuir ar ár gcumas

www.wexfordcoco.ie www.twitter.com/wexfordcoco

ComHAIRLe CoNTAe LoCH GARmAN TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

66

ComHAIRLe BAILe 
INIS CóRTHAIdH

feabhsúcháin ar chosáin agus oibreacha eile a
dhéanamh sna háiteanna seo a leanas: Cnoc na
Mainistreach, Baois Mhaidilín, an Dufair, 
Gimont, Bóthar Parnell, Páirc an Athar Uí
Mhuirí, Sionainn, Sráid an Teampaill Íochtarach,
Páirc Uí Mhóráin, Bailtíní Eoin, Páirc Radharc na
Sláine, Sráid Phádraig, Bailtíní Aodháin, chomh
maith le marcanna bóthair ar fud an bhaile.

Lean an Chomhairle Baile de bhearta breise a
dhéanamh d'fhonn dul i ngleic leis an drochaimsir.

Fuair sí 100 tonna salainn agus chuir sí 1,000 mála
gainimh i leataobh freisin. Bhí gá le codanna den
N11 ar Chéanna Inis Córthaidh a dhúnadh agus
trácht a chur ar mhalairt slí ar feadh 2 lá i Mí
Eanáir 2013 de dheasca tuile, ach is maith an rud é
nach ndearnadh aon damáiste do mhaoin.
Leanadh de ghrean a leagan ar na bóithre le linn
na drochaimsire chomh maith in 2013.

Críochnaíodh an chéad chéim eile den Tionscadal
Feabhsaithe Inrochtaineachta nuair a cuireadh 
isteach tuilleadh trasrianta neamhrialaithe agus
trasrian rialaithe, roinnt colbhaí íslithe agus 
pábháil thadhlach ar fud an bhaile agus in eastáit
tithíochta d’fhonn freastal ar riachtanais na 
gcónaitheoirí. Chuimsigh sé seo na hoibreacha ar
Chnoc Fhiodh na gCaor, chomh maith le tógáil
cosáin timpeall an staighre in aice le Caisleán Inis
Córthaidh.

Cuireadh clár feabhsúcháin suntasach i gcrích ar
na cosáin agus ar dhromchla an bhóthair ar Shráid
an Teampaill agus tá idir ghnóthais agus 
eagraíochtaí pobail ar fud an bhaile tar éis fáilte
mhór a chur roimh na feabhsúcháin seo.

A one-way system was implemented from 
Market Square to Irish Street allowing improved
access for pedestrians and improved traffic 
management in town centre areas.

dreasachtaí agus Rialú forbartha
Rinneadh dul chun cinn arís in 2013 i dtaobh dul i
ngleic leis an dearóiliú sa bhaile – forbraíodh
roinnt áitreabh agus baineadh ó Chlár na
Láithreán Dearóil iad.

An tUas. Tony
Larkin
Stiúrthóir Seirbhísí/
Bainisteoir Baile Inis
Córthaidh

An Clr.  Johnny mythen
Cathaoirleach
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Táthar tar éis ocht n-áitreabh ar an iomlán a 
uasghrádú faoin mbeart seo le cúpla bliain anuas.

Ba mhór ag an gComhairle Baile, le tacaíocht ó
Chraobh Loch Garman d’Fheirmeoirí Aontaithe na
hÉireann, comhurraíocht a dhéanamh ar 
Chraobhchomórtas Margadh Feirmeoirí na 
hÉireann in Inis Córthaidh agus cuireadh go mór le
Féile Sútha Talún Loch Garman dá bharr.

Fuair 28 grúpa pobail áitiúla maoiniú de luach
€26,500 ar an iomlán faoin Scéim Deontais
Phobail.

Mar thoradh ar Scéim Athbheochan Theampall
Seanáin, rinneadh 18 n-áitreabh tráchtála a
athmhaisiú faoi Scéim Deontais na Comhairle Baile
chun Feabhas a chur ar Aghaidheanna Siopaí, rud
a bhfuil ag éirí go hiontach leis. Tá sé beartaithe go
leanfar leis an scéim seo in 2014.

Thacaigh an Chomhairle go láidir le 
hinfreastruchtúr turasóireachta an bhaile arís ó
thús deireadh 2013, rud a tháinig chun buaice
nuair a d’oscail Ionad Éirí Amach 1798 tar éis a
athchóirithe i Mí Aibreáin 2013.

Tá roinnt gradam náisiúnta bainte amach ag an
ionad seo mar gheall ar an eispéireas feabhsaithe
a chuirtear ar fáil do chuairteoirí agus tá níos mó
turasóirí á mealladh chun Bhaile Inis Córthaidh
anois a bhuíochas leis an ionad, le Caisleán Inis
Córthaidh agus leis an Lárionad Láithreachais.

Cosaint Chomhshaoil

Tugann Comhairle Baile Inis Córthaidh tacaíocht
do Choiste Chomórtas na mBailte Slachtmhara
d'fhonn rath an baile sa chomórtas a mhéadú agus
gach iarracht a dhéanamh Inis Córthaidh a 
choinneáil mar an baile mór is slachtmhara sa
Chontae.

Leanann an scuabadóir bóithre meicnithe mór
agus an scuabadóir cosán de thionchar a imirt ar
bhruscar a ghlanadh suas i dtreo cur i láthair an
bhaile a fheabhsú.

Cheannaigh an Chomhairle 9 n-araid dlúthaithe
Bigbelly in 2013. Is féidir leis na haraidí 
grianchumhachtaithe úrscothacha seo dramhaíl
bhardais a leithscaradh agus an dramhaíl a
dhlúthú taobh istigh den araid féin, rud a 
chiallaíonn nach gá don Chomhairle iad a fholmhú
chomh minic le haraidí eile.

Ina theannta sin, ní féidir le creimirí ná le héin,
srl. rochtain ar an mbruscar taobh istigh ar chor
ar bith agus coinnítear an comhshaol níos
slachtmhara agus níos glaine dá mbarr.

Áineas agus fóntas

Tuigeann Comhairle Baile Inis Córthaidh an
tábhacht a bhaineann le féilte agus le 
himeachtaí sóisialta mar bhealach chun Inis
Córthaidh a chur chun cinn agus cuairteoirí a
mhealladh chun an bhaile. Thacaigh an
Chomhairle leis na féilte seo a leanas sa bhaile
in 2013:

féile na Sútha Talún•
féile damhsa Sráide Inis Córthaidh•
Gormacha na Staighrí dubha•
Léim Chois Abhann•
ealaín amuigh faoin Spéir•
féile na Nollag•
paráid Lá fhéile pádraig•
paráid Luan Cásca•
féile Arts Alive•
Imeacht Rothaíochta an dragain•
Craobhchomórtas Rothaíochta na•
nóg

Is ríthábhachtach le Comhairle Baile Inis
Córthaidh an chuma a bhíonn ar an mbaile, rud
atá léirithe ag Clár Bliantúil Feabhsúcháin
Páirceanna na Comhairle a lean ar aghaidh in
2013.

Chomh maith leis an mbail cheart a choinneáil
ar na faichí timpeall an Bhaile, rinne an
Chomhairle bláthanna agus toir a phlandáil ar
na timpealláin atá suite ar na bealaí isteach
chun an bhaile, agus na taispeáintí bláthanna
den chéad scoth le taobh roinnt sráideanna a
choinneáil freisin.

Tugadh an próiseas cead pleanála i leith 
Thionscadal Pháirc an Úlloird ar Shráid na
nGael chun críche agus cuirfear tús le céim
deartha an tionscadail in 2014, rud a mbeidh
tógáil mórpháirce uirbí i lár Inis Córthaidh mar
thoradh air.

Thosaigh oibreacha ar Chéim 1 de raon reatha
agus garpháirc Ghort na Silíní i Mí Mheán
Fómhair 2013. Tá i gceist leis an tionscadal seo
raon reatha 8 lána le dromchla saorga tógtha
ag na caighdeáin idirnáisiúnta, chomh maith le
tuilsoilsiú, leithreas poiblí, agus oifigí.
Tá áiseanna i gcomhair imeachtaí páirce, amhail
an léim fhada, an t-ord, srl. san áireamh freisin.

Tabharfar Mol Spórt Inis Córthaidh ar an
tsaoráid seo agus meallfaidh sé cuairteoirí chun
Inis Córthaidh ó chian agus ó chóngar, ó
thaobh na turasóireachta spóirt de, ó thús an
tsamhraidh, 2014 ar aghaidh.
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mol Spórt Inis Córthaidh

Imeachtaí Cathartha

D'fheidhmigh an Cathaoirleach, an Clr. Keith
Doyle, ag Paráid Luan Cásca chun cothrom 96
bliain Éirí Amach na Cásca a cheiliúradh in Inis
Córthaidh, ag Paráid Lá Fhéile Pádraig ar an 17
Márta, agus ag searmanas déanta méara 
Hwlffordd i Mí Aibreáin 2013.

Reáchtáladh fáiltiú cathartha i Mí an Mhárta
2013 in ómós do roinnt mhaith curadh 
Éireannach agus Domhanda arb as Baile Inis
Córthaidh dóibh a bhfuil rath bainte amach acu
ina réimsí spóirt áirithe féin, lena n-áirítear galf,
púl, dornálaíocht, rince gaelach, dearadh, galf
dhá mhaide, CLG, rásaíocht chon, srl.

Rinne an Clr. Johnny Mythen ionadaíocht don
Chomhairle ag Damhsa is Dinnéar Bliantúil 
Chumann Londain–Loch Garman, 2013, a bhí ar
siúl in Inis Córthaidh den chéad uair mar chuid
den Tionól. Lena chois sin, d’fhreastail an
Comhairleoir Mythen ar Dhamhsa is Suipéar
Bliantúil Chumann Londain–Loch Garman i
Londain i Mí Dheireadh Fómhair 2013, áit ar
thug sé deonachán airgid don Chumann thar
ceann na Comhairle.
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An Clr. pat Cody nach maireann

I Mí Iúil 2013, d’imigh Pat Cody, Cathaoirleach
Chomhairle Baile Inis Córthaidh agus
Leaschathaoirleach Chomhairle Contae Loch
Garman, uainn ar shlí na fírinne. Rith comhaltaí
Chomhairle Contae Loch Garman rún foirmiúil
comhbhróin agus dheonaigh siad sochraid 
shibhialta don Uas. Cody.

Ar dheis Dé go raibh a anam.
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f: SeIRBHíS dóITeÁIN

f.1 Slógadh na Seirbhíse dóiteáin
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse: agus d’fhonn an t-eolas seo
a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

A. An meánachar ama, i nóiméid, a thógann sé ar bhriogáidí 
dóiteáin i Stáisiúin Lánaimseartha a shlógadh i gcás dóiteáin 6.53

B. An meánachar ama, i nóiméid, a thógann sé ar bhriogáidí 
dóiteáin i Stáisiúin Pháirtaimseartha (seirbhís dóiteáin ar uaireanta 
éigeandála amháin) a shlógadh i gcás dóiteáin Níl aon stáisiún dóiteáin páirtaimseartha ag Loch Garman

C. An meánachar ama, i nóiméid, a thógann sé ar bhriogáidí dóiteáin i
Stáisiúin Lánaimseartha a shlógadh i gcás gach eachtra éigeandála eile 6.65

D. An meánachar ama, i nóiméid, a thógann sé ar bhriogáidí dóiteáin i
Stáisiúin Pháirtaimseartha (seirbhís dóiteáin ar uaireanta éigeandála amháin) 
i gcás gach eachtra éigeandála eile Níl aon stáisiún dóiteáin páirtaimseartha ag Loch Garman

f.2 Céatadán freastail ar Láithreacha
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

A. Céatadán na gcásanna dóiteáin ina ndéantar an chéad fhreastal
ar an láthair laistigh de 10 nóiméad 35.71

B. Céatadán na gcásanna dóiteáin ina ndéantar an chéad fhreastal
ar an láthair tar éis 10 nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad 46.06

C. Céatadán na gcásanna dóiteáin ina ndéantar an chéad fhreastal
ar an láthair tar éis 20 nóiméad 18.23

D. Céatadán na gcásanna de gach eachtra éigeandála eile ina ndéantar
an chéad fhreastal ar an láthair laistigh de 10 nóiméad 18.56

E. Céatadán na gcásanna de gach eachtra éigeandála eile ina ndéantarin
an chéad fhreastal ar an láthair tar éis 10 nóiméad ach laistigh de 
20 nóiméad 53.61

F. Céatadán na gcásanna de gach eachtra éigeandála eile ina ndéantarin
an chéad fhreastal ar an láthair tar éis 20 nóiméad 27.84

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon iomlán na gcásanna dóiteáin 812

Líon na gcásanna dóiteáin ina ndéantar an chéad fhreastal 
ar an láthair laistigh de 10 nóiméad 290

Líon na gcásanna dóiteáin ina ndéantar an chéad fhreastal 
ar an láthair tar éis 10 nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad 374

Líon na gcásanna dóiteáin ina ndéantar an chéad fhreastal 
ar an láthair tar éis 20 nóiméad 148

Líon iomlán gach eachtra éigeandála eile (i.e. gan dóiteáin san áireamh) 97

Líon iomlán gach eachtra éigeandála eile ina ndéantar 
an chéad fhreastal ar an láthair laistigh de 10 nóiméad 18
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Líon iomlán gach eachtra éigeandála eile ina ndéantar an chéad 
fhreastal ar an láthair tar éis 10 nóiméad ach laistigh de 20 nóiméad 52

Líon iomlán gach eachtra éigeandála eile ina ndéantar 
an chéad fhreastal ar an láthair tar éis 20 nóiméad 27

f.3 Cosc dóiteáin
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse: agus d’fhonn an t-eolas seo
a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:
A. Líon iomlán na n-iarratas ar dheimhniú um shábháilteacht ó
dhóiteán a fuarthas 100

B. Líon iomlán na n-iarratas ar dheimhniú um shábháilteacht ó dhóiteán 
a próiseáladh (lena n-áirítear na cinn a measadh a bheith neamhbhailí) 100

C. Líon iomlán na n-iarratas a measadh a bheith neamhbhailí 1

Cp: RANNpHÁIRTíoCHT AN pHoBAIL

Cp.1 Rannpháirtíocht i Scéim áitiúil Chomhairle na nóg
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

Céatadán na scoileanna agus na ngrúpaí óige áitiúla atá rannpháirteach 
i Scéim áitiúil Chomhairle na nÓg 75.68

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon iomlán na scoileanna agus na ngrúpaí óige áitiúla 37

Líon na scoileanna agus na ngrúpaí óige áitiúla atá rannpháirteach i 
Scéim áitiúil Chomhairle na nÓg 28

Cp.2 Grúpaí atá cláraithe leis an bhfóram pobail agus deonach
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse: agus d’fhonn an t-eolas seo
a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon na ngrúpaí atá cláraithe leis an bhFóram Pobail agus Deonach 652

C: SAINCHeISTeANNA CoRpARÁIdeACHA

C.1 Laethanta oibre a Cailleadh mar Gheall ar Bhreoiteacht
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

A. Céatadán na laethanta oibre a cailleadh de bharr breoiteachta le 
teastas 4.04

B. Céatadán na laethanta oibre a cailleadh de bharr breoiteachta gan 
teastas 0.39

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon na laethanta oibre a cailleadh de bharr breoiteachta le teastas 6923.5

Líon na laethanta oibre a cailleadh de bharr breoiteachta gan teastas 661.5

Líon iomlán na mball foirne (coibhéis lánaimseartha) faoi dheireadh 
Nollaig 2012 (de réir thuairisc na DEHLG ar sholáthar foirne do dheireadh 
na bliana 2012) 754.65
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C.2 oiliúint agus forbairt foirne

Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse: agus d’fhonn an t-eolas seo
a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Caiteachas ar Oiliúint agus Forbairt mar chéatadán de na costais iomlána 
párolla 3.05

e: SeIRBHíSí ComHSHAoIL

UISCe

e.1 Uisce gan Tásc
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

Uisce gan tásc (UFW) mar chéatadán den mhéid iomlán uisce a
sholáthraítear faoi na scéimeanna soláthair uisce a bhfuil an tÚdarás 
Áitiúil freagrach astu 40.03

D’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:
An méid iomlán uisce a sholáthraítear (m3/an lá) faoi na scéimeanna 
soláthair uisce a bhfuil an tÚdarás Áitiúil freagrach astu 35800

An méid iomlán uisce gan tásc (m3/an lá) faoi na scéimeanna soláthair 
uisce a bhfuil an tÚdarás Áitiúil freagrach astu 14330

e.2 Anailís ar Uisce óil
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

A. Céatadán na dtorthaí anailíse ar uisce óil lena gcomhlánaítear na 
ceanglais reachtúla maidir le scéimeanna poiblí

B. Céatadán na dtorthaí anailíse ar uisce óil lena gcomhlánaítear na 
ceanglais reachtúla maidir le scéimeanna príobháideacha (de réir mar is cuí)

BAINISTíoCHT dRAmHAíoLA

e.3 Scagadh dramhaíola
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

A. Céatadán na dteaghlach a bhfuil seirbhís bhailiúcháin ar fáil dóibh in 
éineacht le bailiúchán scagtha dramhaíola le haghaidh ábhar tirim athchúrsála

B. Céatadán na dteaghlach a bhfuil seirbhís bhailiúcháin ar fáil dóibh in
éineacht le bailiúchán scagtha dramhaíola le haghaidh ábhar orgánach

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon iomlán na dteaghlach a bhfuil seirbhís bhailiúcháin ar fáil dóibh
Tuairisceán an NWCpo

Líon iomlán na dteaghlach a bhfuil seirbhís bhailiúcháin scagtha 
dramhaíola le haghaidh ábhar athchúrsála ar fáil dóibh Tuairisceán an NWCpo

Líon iomlán na dteaghlach a bhfuil seirbhís bhailiúcháin scagtha 

www.wexfordcoco.ie www.twitter.com/wexfordcoco

ComHAIRLe CoNTAe LoCH GARmAN TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

71



 
 

 

TÁ
SCA

IRí SeIRBH
íSe eA

N
ÁIR-N

o
LLA

IG
 2013

haghaidh ábhar orgánach Tuairisceán an NWCpo

e4: dramhaíl Teaghlaigh a Chuirtear ar aghaidh i gcomhar Athchúrsála
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

A. Céatadán dramhaíola teaghlaigh a bhailítear ar thaobh an chosáin
a chuirtear ar aghaidh i gcomhar athchúrsála

B. Tonnáiste dhramhaíl teaghlaigh a bhailítear ar thaobh an chosáin a
chuirtear ar aghaidh i gcomhar athchúrsála

C. Tonnáiste dhramhaíl teaghlaigh a athchúrsáiltear, a thagann as 
dramhaíl 4256.93 a bailíodh i saoráidí athchúrsála (i.e. bainc  
‘fág anseo’, láithreacha conláiste pobail, stáisiúin aistrithe agus 
saoráidí athchúrsála eile) 4256.93

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon iomlán de thonnáiste dhramhaíl teaghlaigh a bhailítear ar thaobh 
an chosáin Tuairisceán an NWCpo

Tonnáiste dhramhaíl teaghlaigh a bhailítear ar thaobh an chosáin a 
chuirtear ar aghaidh i gcomhar athchúrsála Tuairisceán an NWCpo

Tonnáiste dhramhaíl teaghlaigh a bhailítear ar thaobh an chosáin a 
chuirtear ar aghaidh chuig líonadh talún Tuairisceán an NWCpo

Tonnáiste dhramhaíl teaghlaigh a athchúrsáiltear, a thagann as 
dramhaíl 4256.93 a bailíodh i saoráidí athchúrsála (i.e. bainc  
‘fág anseo’, láithreacha conláiste pobail, stáisiúin aistrithe agus 
saoráidí athchúrsála eile) 4256.93

e5: dramhaíl Teaghlaigh a Chuirtear ar aghaidh chuig Líonadh Talún
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

A. Céatadán dramhaíl teaghlaigh a bhailítear agus a chuirtear ar
aghaidh chuig líonadh talún

B. Tonnáiste dhramhaíl teaghlaigh a bhailítear agus a chuirtear ar
aghaidh chuig líonadh talún

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon iomlán de thonnáiste dhramhaíl teaghlaigh a bhailítear Tuairisceán an NWCpo

Tonnáiste dhramhaíl teaghlaigh a chuirtear ar aghaidh chuig líonadh talún     Tuairisceán an NWCpo

e6: Saoráidí Athchúrsála
d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil: 

Líon iomlán na Suíomhanna ‘Fág Anseo’ i gceantar an údaráis áitiúil 114

Líon iomlán na Láithreacha Conláiste Pobail i gceantar an údaráis áitiúil 5

Gloine
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:
A. Líon na Suíomhanna ‘Fág Anseo’ i gcomhar athchúrsála 109

B. Líon na Láithreacha Conláiste Pobail i gcomhar athchúrsála 5
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C. Líon iomlán na saoráidí athchúrsála 114

D. Líon na suíomhanna athchúrsála in aghaidh gach 5,000 duine den 
daonra 3.92

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon na Suíomhanna ‘Fág Anseo’ i gcomhar athchúrsála 109

Líon na Láithreacha Conláiste Pobail i gcomhar athchúrsála 5

Cannaí
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

E. Líon na Suíomhanna ‘Fág Anseo’ i gcomhar athchúrsála 109

F. Líon na Láithreacha Conláiste Pobail i gcomhar athchúrsála 5

G. Líon iomlán na saoráidí athchúrsála  114

H. Líon na suíomhanna athchúrsála in aghaidh gach 5,000 duine den 
daonra  3.92

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon na Suíomhanna ‘Fág Anseo’ i gcomhar athchúrsála 109

Líon na Láithreacha Conláiste Pobail i gcomhar athchúrsála 5

Teicstílí
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

I. Líon na Suíomhanna ‘Fág Anseo’ i gcomhar athchúrsála 0

J. Líon na Láithreacha Conláiste Pobail i gcomhar athchúrsála 5

K. Líon iomlán na saoráidí athchúrsála  5

L. Líon na suíomhanna athchúrsála in aghaidh gach 5,000 duine den 
daonra 0.17

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon na Suíomhanna ‘Fág Anseo’ i gcomhar athchúrsála 0

Líon na Láithreacha Conláiste Pobail i gcomhar athchúrsála 5

Ceallraí
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

M. Líon na Suíomhanna ‘Fág Anseo’ i gcomhar athchúrsála 0

N. Líon na Láithreacha Conláiste Pobail i gcomhar athchúrsála 4

O. Líon iomlán na saoráidí athchúrsála 4

P. Líon na suíomhanna athchúrsála in aghaidh gach 5,000 duine den 
daonra 0.14
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d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon na Suíomhanna ‘Fág Anseo’ i gcomhar athchúrsála 0

Líon na Láithreacha Conláiste Pobail i gcomhar athchúrsála 4

olaí
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

Q. Líon na Suíomhanna ‘Fág Anseo’ i gcomhar athchúrsála 0

R. Líon na Láithreacha Conláiste Pobail i gcomhar athchúrsála 4

S. Líon iomlán na saoráidí athchúrsála 4

T. Líon na suíomhanna athchúrsála in aghaidh gach 5,000 duine den 
daonra 0.14

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon na Suíomhanna ‘Fág Anseo’ i gcomhar athchúrsála 0

Líon na Láithreacha Conláiste Pobail i gcomhar athchúrsála 4

Ábhair eile
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

U. Líon na Suíomhanna ‘Fág Anseo’ i gcomhar athchúrsála 0

V. Líon na Láithreacha Conláiste Pobail i gcomhar athchúrsála 5

W. Líon iomlán na saoráidí athchúrsála 5

X. Líon na suíomhanna athchúrsála in aghaidh gach 5,000 duine den 
daonra 0.17

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon na Suíomhanna ‘Fág Anseo’ i gcomhar athchúrsála 0

Líon na Láithreacha Conláiste Pobail i gcomhar athchúrsála 5

Bruscar

e7: Cosc agus forfheidhmiú Bruscair
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

A. Líon na maor bruscair lánaimseartha 1

B. Líon na maor bruscair páirtaimseartha 12

C. Líon na maor bruscair (idir lánaimseartha agus pháirtaimseartha) 
in aghaidh gach 5,000 duine den daonra 0.45

D. Líon na bhfíneálacha ar an láthair a eisíodh 203

E. Líon na bhfíneálacha ar an láthair a íocadh 61

F. Líon na gcásanna ionchúisimh a tógadh de bharr nár íocadh
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na fíneálacha ar an láthair 47

G. Líon na n-ionchúiseamh a cinntíodh i gcásanna a tógadh de
bharr nár íocadh fíneálacha ar an láthair 15

H. Líon na bhfoláireamh a eisíodh (faoi ailt 9, 15, 16, 17 agus 20
den Acht um Thruailliú ó Bhruscar 1997) 0

I. Líon iomlán na n-ionchúiseamh a tionscnaíodh (gach Ionchúiseamh 
faoina hAchtanna maidir le Bruscar 1997 go dtí 2003) 47

J. Líon iomlán na n-ionchúiseamh a cinntíodh (gach ionchúiseamh
faoi na hAchtanna maidir le Bruscar 1997 go dtí 2003) 15

K. An céatadán de cheantair laistigh den údarás áitiúil nach bhfuil 
truaillithe (i.e. saor ó bhruscar)(i.e. litter-free)

L. An céatadán de cheantair laistigh den údarás áitiúil atá 
miontruaillithe le bruscar

M. An céatadán de cheantair laistigh den údarás áitiúil atá truaillithe 
go measartha le bruscar

N. An céatadán de cheantair laistigh den údarás áitiúil atá truaillithe 
go suntasach le bruscar

O. An céatadán de cheantair laistigh den údarás áitiúil atá truaillithe 
go mór mhór le bruscar 

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon na maor bruscair lánaimseartha 1

Líon na maor bruscair páirtaimseartha 12

Líon na bhfíneálacha ar an láthair a eisíodh 203

Líon na bhfíneálacha ar an láthair a íocadh 61

Líon na gcásanna ionchúisimh a tógadh de bharr nár íocadh na 
fíneálacha ar an láthair 47

Líon na n-ionchúiseamh a cinntíodh i gcásanna a tógadh de bharr 
nár íocadh fíneálacha ar an láthair 15

Líon na bhfoláireamh a eisíodh (faoi ailt 9, 15, 16, 17 agus 20 den 
Acht um Thruailliú ó Bhruscar 1997) 0

Líon na n-ionchúiseamh a tionscnaíodh (gach ionchúiseamh faoi 
na hAchtanna maidir le Bruscar 1997 go dtí 2003) 47

Líon iomlán na n-ionchúiseamh a cinntíodh (gach ionchúiseamh faoi 
na hAchtanna maidir le Bruscar 1997 go dtí 2003) 15

e8: Gearáin agus forfheidhmiú Comhshaoil
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse agus d’fhonn an t-eolas seo a
bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

A. Líon iomlán na gcásanna faoi réir gearán a bhaineann le truailliú an
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chomhshaoil (truailliú cosúil le dramhaíl, bruscar, truailliú uisce,
truailliú ó thorann, truailliú aeir) 2701

B. Líon na ngearán a imscrúdaíodh 2313

C. Líon na ngearán a réitíodh gan gá le tuilleadh beart a dhéanamh 1998

D. Líon na mbeart forfheidhmithe a rinneadh 188

e9: Céatadán na scoileanna atá rannpháirteach i bhfeachtais chomhshaoil
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

A. Céatadán na mbunscoileanna atá rannpháirteach i bhfeachtais 
chomhshaoil 87.50

B. Céatadán na meánscoileanna atá rannpháirteach
bhfeachtais chomhshaoil 86.36

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon iomlán na mbunscoileanna 104

Líon na mbunscoileanna atá rannpháirteach i bhfeachtais chomhshaoil 91

Líon iomlán na meánscoileanna 22

Líon na meánscoileanna atá rannpháirteach i bhfeachtais chomhshaoil 19

H: TITHíoCHT

H1: folúntais Tithíochta
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

A. Líon iomlán na n-áiteanna cónaithe i stoc an údaráis áitiúil 4194

B. Líon iomlán na n-áiteanna cónaithe, gan iadsan atá faoi réir
mórtionscadal athchóirithe a chur san áireamh 4179

C. Céatadán iomlán na n-áiteanna cónaithe atá folamh 
(gan iadsan atá faoi réir mórtionscadal athchóirithe a chur san áireamh) 2.05

D. Céatadán na n-áiteanna cónaithe folmha nach bhfuil le ligean 59.07

E.  Céatadán na n-áiteanna cónaithe folmha atá le ligean 43.26

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Meánlíon na n-áiteanna cónaithe i stoc an údaráis áitiúil 4194

Meánlíon na n-áiteanna cónaithe, gan iadsan atá faoi réir
mórtionscadal athchóirithe a chur san áireamh 4179

Meánlíon iomlán na n-áiteanna cónaithe atá folamh (gan iadsan
atá faoi réir mórtionscadal athchóirithe a chur san áireamh) 85.8

Meánlíon na n-áiteanna cónaithe folmha nach bhfuil le ligean 50.68

Meánlíon na n-áiteanna cónaithe folmha atá le ligean 37.12
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H2: meánachar Ama a thógtar ar Áiteanna Cónaithe atá ar fáil a Athligean
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse: agus d’fhonn an t-eolas seo
a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

An meánachar ama a tógadh (i seachtainí) ón dáta a fágadh an áit 
chónaithe go dtí an dáta a ndéantar gach deisiú a mheastar a bheith 
riachtanach d’fhonn an áit chónaithe a athligean 11.965

An meánachar ama a tógadh (i seachtainí) ó críochnaíodh na hoibreacha 
(thuasluaite) go dtí dáta na chéad íocaíochta cíosa 5.75

H3: deisiú Tí
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

Líon na ndeisiúchán a críochnaíodh mar chéatadán de líon na n-iarratas 
bailí ar dheisiúchán a fuarthas 93.21

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon na ndeisiúchán a críochnaíodh 6563

Líon na n-iarratas bailí ar dheisiúchán a fuarthas 7041

H4: Cóiríocht do Thaistealaithe
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

Líon iomlán na dteaghlach Taistil ar tugadh cóiríocht dóibh mar 
chéatadán de na spriocanna a leagtar amach sa chlár cóiríochta áitiúla 
do Thaistealaithe 46.43

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon na dteaghlach Taistil ar tugadh cóiríocht dóibh 15

Sprioclíon na dteaghlach Taistil a bhfuiltear le cóiríocht a thabhairt dóibh 
i gcaitheamh na bliana, faoi mar atá leagtha amach sa chlár cóiríochta 
áitiúla do Thaistealaithe 28

H5: forfheidhmiú ar chaighdeáin tithíochta ar cíos san earnáil phríobháideach
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

A. Líon iomlán na dtionóntachtaí cláraithe 6371

B. Líon na n-áit chónaithe a ndearnadh cigireacht orthu 1363

C. Líon na gcigireachtaí a rinneadh 1364

D. Líon na n-áit chónaithe a ndearnadh cigireacht orthu mar
chéatadán de na tionóntachtaí cláraithe (i.e. B mar chéatadán de A) 21.39

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon iomlán na dtionóntachtaí cláraithe 6371

Líon na n-áit chónaithe a ndearnadh cigireacht orthu mar 1363

Líon na gcigireachtaí a rinneadh 1364
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H6: deontais chun tithe a chur in oiriúint do riachtanais daoine faoi mhíchumas
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse: agus d’fhonn an t-eolas seo
a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

A. An meánachar ama a tógadh (i seachtainí) le hiarratais faoi Scéim
Deontas na nÁiseanna Soghluaisteachta a phróiseáil, lena n-áirítear cibé 
cigireacht(aí) a raibh gá le, ón dáta a fuarthas an t-iarratas bailí go dtí an 
dáta a rinneadh cinneadh ar an iarratas 2.37

B. An meánachar ama a tógadh (i seachtainí) le hiarratais faoin Deontas 
Oiriúnaithe Tithe do Dhaoine faoi Mhíchumas a phróiseáil, lena n-áirítear 
cibé cigireacht(aí) a raibh gá leo, ón  dáta a fuarthas go dtí an dáta a 
rinneadh cinneadh ar an iarratas 3.25

H7: Cúrsaí Cleachta is eolais Réamhthionóntachta
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

A. Líon iomlán tionóntaí nua an údaráis áitiúil 177

B. Céatadán na dtionóntaí nua Údaráis Áitiúil ar tairgeadh cúrsaí cleachta 
is eolais réamhthionóntachta dóibh 100

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon iomlán tionóntaí nua an údaráis áitiúil 177

Líon na dtionóntaí nua údaráis áitiúil ar tairgeadh cúrsaí cleachta
is eolais réamhthionóntachta dóibh 177

L: SeIRBHíSí LeABHARLAINNe

L.1 Uaireanta oscailte Leabharlainne poiblí
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

A. Meánlíon na n-uaireanta oscailte in aghaidh na seachtaine do
leabharlanna  lánaimseartha 42.8

B. Meánlíon na n-uaireanta oscailte in aghaidh na seachtaine do
leabharlanna páirtaimseartha (nuair is cuí) 16.28

C. Céatadán na leabharlann lánaimseartha a bhíonn ar oscailt le linn lóin 100

D. Céatadán na leabharlann lánaimseartha a bhíonn ar oscailt le linn na 
tráthnóna 100

E. Céatadán na leabharlann lánaimseartha a bhíonn ar oscailt le linn an 
Sathairn 100

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Meánlíon na n-uaireanta oscailte in aghaidh na seachtaine do leabharlanna  
lánaimseartha 42.8

Meánlíon na n-uaireanta oscailte in aghaidh na seachtaine do leabharlanna 
páirtaimseartha (nuair is cuí) 16.28

Líon na leabharlann lánaimseartha a bhíonn ar oscailt le linn lóin 5

www.wexfordcoco.ie www.twitter.com/wexfordcoco

ComHAIRLe CoNTAe LoCH GARmAN TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

78



TÁ
SC

A
IR

í S
eI

RB
H

íS
e 

eA
N

ÁI
R-

N
o

LL
A

IG
 2

01
3

Líon na leabharlann lánaimseartha a bhíonn ar oscailt le linn na tráthnóna 5

Líon na leabharlann lánaimseartha a bhíonn ar oscailt le linn an Sathairn 5

L.2 Cuairteanna ar Leabharlanna
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

Líon na gcuairteanna a tugadh ar leabharlanna lánaimseartha in aghaidh gach 
1,000 duine den daonra 4420.93

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon iomlán na gcuairteanna a tugadh ar leabharlanna lánaimseartha 642450

L.3 Stoc Leabharlainne
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

A. Caiteachas bliantúil ar stoc in aghaidh gach duine den daonra (ar fud
an chontae/na cathrach) 1.72

B. Líon na nithe a eisíodh in aghaidh gach duine den daonra (ar fud
an chontae/na cathrach) le haghaidh leabhar 4.50

C. Líon na nithe a eisíodh in aghaidh gach duine den daonra (ar fud
an chontae/na cathrach) le haghaidh rudaí eile 0.29

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Caiteachas bliantúil ar stoc 250000

Líon iomlán na leabhar a eisíodh 653711

Líon iomlán na nithe eile a eisíodh 41955

L.4 fáil ar an Idirlíon i Leabharlanna
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

Líon na seisiún Idirlín a cuireadh ar fáil in aghaidh gach 1,000 duine den 
daonra 708.46

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon iomlán na seisiún Idirlín a cuireadh ar fáil 102953

m: móTARCHÁIN

m.1 Líon na nIdirbheart mótarchánach
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

A. Líon na n-idirbheart mótarchánach a dhéantar thar an gcuntar 74458

B. Líon na n-idirbheart mótarchánach a dhéantar tríd an bpost 35241

C. Líon na n-idirbheart mótarchánach a dhéantar ar bhealaí eile
(m.sh. ar líne, ar an nguthán) 87213

D. Céatadán na n-idirbheart mótarchánach a dhéantar thar an gcuntar 37.81
E. Céatadán na n-idirbheart mótarchánach a dhéantar tríd an bpost 17.90
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F.  Céatadán na n-idirbheart mótarchánach a dhéantar ar bhealaí
eile (m.sh. ar líne, ar an nguthán) 44.29

m.2 Am próiseála d’ Iarratais mhótarchánach tríd an bpost
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

A. Líon na n-iarratas tríd an bpost a ndéileáiltear leo (i.e. diosca eisithe) 
ar an lá a fhaightear an t-iarratas 18422

B. Líon na n-iarratas tríd an bpost a ndéileáiltear leo (i.e. diosca eisithe) 
dhá lá nó trí lá tar éis an t-iarratas a fháil 10892

C. Líon na n-iarratas tríd an bpost a ndéileáiltear leo (i.e. diosca eisithe) 
ceithre nó cúig lá tar éis an t-iarratas a fháil 1785

D. Líon na n-iarratas tríd an bpost a ndéileáiltear leo (i.e. diosca eisithe) 
breis agus cúig lá tar éis an t-iarratas a fháil 4142

E. Céatadán na n-iarratas iomlán tríd an bpost a ndéileáiltear leo
(i.e. diosca eisithe) ar an lá a fhaightear an t-iarratas 52.27

F. Céatadán na n-iarratas iomlán tríd an bpost a ndéileáiltear leo 
(i.e. diosca eisithe) dhá nó trí lá tar éis an t-iarratas a fháil 30.91

G. Céatadán na n-iarratas iomlán tríd an bpost a ndéileáiltear leo 
(i.e. diosca eisithe) ceithre nó cúig lá tar éis an t-iarratas a fháil 5.07

H. Céatadán na n-iarratas iomlán tríd an bpost a ndéileáiltear leo 
(i.e. diosca eisithe) breis agus cúig lá tar éis an t-iarratas a fháil 11.75

m.3 Am próiseála d’ Iarratais ar Cheadúnas Tiomána
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

A. Líon na n-iarratas ar cheadúnas tiomána a ndéileáiltear leo ar an lá 
céanna a fhaightear an t-iarratas 12356

B. Líon na n-iarratas ar cheadúnas tiomána a ndéileáiltear leo dhá lá nó 
trí lá tar éis an t-iarratas a fháil 2462

C. Líon na n-iarratas ar cheadúnas tiomána a ndéileáiltear leo ceithre lá 
nó cúig lá tar éis an t-iarratas a fháil 414

D. Líon na n-iarratas ar cheadúnas tiomána a ndéileáiltear leo breis agus 
cúig lá tar éis an t-iarratas a fháil 1123

E. Céatadán na n-iarratas iomlán ar cheadúnas tiomána a ndéileáiltear 
leo ar an lá a fhaightear an t-iarratas 75.55

F. Céatadán na n-iarratas iomlán ar cheadúnas tiomána a ndéileáiltear 
leo dhá lá nó trí lá tar éis an t-iarratas a fháil 15.05

G. Céatadán na n-iarratas iomlán ar cheadúnas tiomána a ndéileáiltear 
leo ceithre lá nó cúig lá tar éis an t-iarratas a fháil 2.53

H. Céatadán na n-iarratas iomlán ar cheadúnas tiomána a ndéileáiltear 
leo breis agus cúig lá tar éis an t-iarratas a fháil 6.87

m.4 Uaireanta oscailte poiblí
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse agus d’fhonn an t-eolas seo a
bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Meánlíon na n-uaireanta oscailte sa tseachtain 35
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p: pLeANÁIL
p.1 Iarratais phleanála - Cinneadh a dhéanamh 

Tithe Aonair

Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

A. Líon na n-iarratas a ndearnadh cinneadh orthu 112

B. Líon na gcinntí i gColún A a ndearnadh cinneadh orthu laistigh de
8 seachtaine 91

C. Líon na gcinntí i gColún A a raibh gá le tuilleadh faisnéise a chur 
isteach 21

D. Líon na gcinntí i gColún A inar shocraigh an t-iarratasóir ar fhadú ama
de réir alt 34(9) den Acht Pleanála agus Forbartha 2000 1

E. Meánachar ama a tógadh (i laethanta) cinneadh a dhéanamh ar iarratas
ina raibh níos mó eolais ar iarraidh 78

F. Céatadán na n-iarratas a ceadaíodh 89.29

G. Céatadán na n-iarratas a diúltaíodh 10.71

H. Céatadán na gcásanna inar dheimhnigh an Bord Pleanála an cinneadh, 
le hathruithe nó gan athruithe 40.0

I.  Céatadán na gcásanna inar fhreaschuir an Bord Pleanála an cinneadh 60.0

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon na n-iarratas a ndearnadh cinneadh orthu 112

Líon na gcinntí a ndearnadh cinneadh orthu laistigh de 8 seachtaine 91

Líon na gcinntí a raibh gá le tuilleadh faisnéise a chur isteach 21

Líon na gcinntí inar shocraigh an t-iarratasóir ar fhadú ama de réir alt 
34(9) den Acht Pleanála agus Forbartha 2000 1

Meánachar ama a tógadh (i laethanta) cinneadh a dhéanamh ar iarratas 
ina raibh níos mó eolais ar iarraidh 78

Líon na n-iarratas a ceadaíodh 100

Líon na n-iarratas a diúltaíodh 12

Líon na gcásanna inar dheimhnigh an Bord Pleanála an cinneadh, 
le hathruithe nó gan athruithe 2

Líon na gcásanna inar fhreaschuir an Bord Pleanála an cinneadh 3

forbairt Nua Tithíochta
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

A. Líon na n-iarratas a ndearnadh cinneadh orthu 19

B. Líon na gcinntí i gColún A a ndearnadh cinneadh orthu laistigh de
8 seachtaine 13
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C. Líon na gcinntí i gColún A a raibh gá le tuilleadh faisnéise a chur 
isteach 6

D. Líon na gcinntí i gColún A inar shocraigh an t-iarratasóir ar fhadú 
ama de réir alt 34(9) den Acht Pleanála agus Forbartha 2000 1

E. Meánachar ama a tógadh (i laethanta) cinneadh a dhéanamh ar
iarratas ina raibh níos mó eolais ar iarraidh 77

F. Céatadán na n-iarratas a ceadaíodh 94.74

G. Céatadán na n-iarratas a diúltaíodh 5.26

H. Céatadán na gcásanna inar dheimhnigh an Bord Pleanála an
cinneadh, le hathruithe nó gan athruithe 0

I. Céatadán na gcásanna inar fhreaschuir an Bord Pleanála an cinneadh 100

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon na n-iarratas a ndearnadh cinneadh orthu 19

Líon na gcinntí a ndearnadh cinneadh orthu laistigh de 8 seachtaine 13

Líon na gcinntí a raibh gá le tuilleadh faisnéise a chur isteach 6

Líon na gcinntí inar shocraigh an t-iarratasóir ar fhadú ama de réir alt 
34(9) den Acht Pleanála agus Forbartha 2000 1

Meánachar ama a tógadh (i laethanta) cinneadh a dhéanamh ar
iarratas ina raibh níos mó eolais ar iarraidh 77

Líon na n-iarratas a ceadaíodh 18

Líon na n-iarratas a diúltaíodh 1

Líon na gcásanna inar dheimhnigh an Bord Pleanála an cinneadh, 
le hathruithe nó gan athruithe 0

Líon na gcásanna inar fhreaschuir an Bord Pleanála an cinneadh 2

eile: Nach dTeastaíonn measúnú Tionchair Timpeallachta
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

A. Líon na n-iarratas a ndearnadh cinneadh orthu 774

B. Líon na gcinntí i gColún A a ndearnadh cinneadh orthu laistigh de
8 seachtaine 672

C. Líon na gcinntí i gColún A a raibh gá le tuilleadh faisnéise a chur 
isteach     100

D. Líon na gcinntí i gColún A inar shocraigh an t-iarratasóir ar fhadú ama
de réir alt 34(9) den Acht Pleanála agus Forbartha 2000 4

E. Meánachar ama a tógadh (i laethanta) cinneadh a dhéanamh ar  
iarratas ina raibh níos mó eolais ar iarraidh 255

F. Céatadán na n-iarratas a ceadaíodh 91.99
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G. Céatadán na n-iarratas a diúltaíodh 7.75

H. Céatadán na gcásanna inar dheimhnigh an Bord Pleanála an
cinneadh, le hathruithe nó gan athruithe 88.24

I. Céatadán na gcásanna inar fhreaschuir an Bord Pleanála an cinneadh 11.76

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon na n-iarratas a ndearnadh cinneadh orthu 774

Líon na gcinntí i a ndearnadh cinneadh orthu laistigh de 8 seachtaine 672

Líon na gcinntí a raibh gá le tuilleadh faisnéise a chur isteach 100

Líon na gcinntí inar shocraigh an t-iarratasóir ar fhadú ama de réir alt 
34(9) den Acht Pleanála agus Forbartha 2000 4

Meánachar ama a tógadh (i laethanta) cinneadh a dhéanamh ar iarratas 
ina raibh níos mó eolais ar iarraidh 255

Líon na n-iarratas a ceadaíodh 712

Líon na n-iarratas a diúltaíodh 60

Líon na gcásanna inar dheimhnigh an Bord Pleanála an cinneadh, 
le hathruithe nó gan athruithe 15

Líon na gcásanna inar fhreaschuir an Bord Pleanála an cinneadh 2

eile: A Theastaíonn measúnú Tionchair Timpeallachta
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

A. Líon na n-iarratas a ndearnadh cinneadh orthu 1

B. Líon na gcinntí i gColún A a ndearnadh cinneadh orthu laistigh de
8 seachtaine 1

C. Líon na gcinntí i gColún A a raibh gá le tuilleadh faisnéise a chur 
isteach 0

D. Líon na gcinntí i gColún A inar shocraigh an t-iarratasóir ar fhadú ama
de réir alt 34(9) den Acht Pleanála agus Forbartha 2000 0

E. Meánachar ama a tógadh (i laethanta) cinneadh a dhéanamh ar
iarratas ina raibh níos mó eolais ar iarraidh 0

F. Céatadán na n-iarratas a ceadaíodh 0

G. Céatadán na n-iarratas a diúltaíodh 100

H. Céatadán na gcásanna inar dheimhnigh an Bord Pleanála an
cinneadh, le hathruithe nó gan athruithe

I. Céatadán na gcásanna inar fhreaschuir an Bord Pleanála an cinneadh

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon na n-iarratas a ndearnadh cinneadh orthu 1
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Líon na gcinntí a ndearnadh cinneadh orthu laistigh de 8 seachtaine 1

Líon na gcinntí a raibh gá le tuilleadh faisnéise a chur isteach 0

Líon na gcinntí inar shocraigh an t-iarratasóir ar fhadú ama de réir alt 
34(9) den Acht Pleanála agus Forbartha 2000 0

Meánachar ama a tógadh (i laethanta) cinneadh a dhéanamh ar iarratas 
ina raibh níos mó eolais ar iarraidh 0

Líon na n-iarratas a ceadaíodh 0

Líon na n-iarratas a diúltaíodh 1

Líon na gcásanna inar dheimhnigh an Bord Pleanála an cinneadh, 
le hathruithe nó gan athruithe 0

Líon na gcásanna inar fhreaschuir an Bord Pleanála an cinneadh 0

p.2 forfheidhmiú pleanála
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse agus d’fhonn an t-eolas seo a
bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

A. Líon iomlán na gcásanna atá faoi réir gearán a ndearnadh fiosrú 
orthu 239

B. Líon iomlán na gcásanna atá faoi réir gearán a díbheadh 55

C. Líon iomlán na gcásanna atá faoi réir gearán a réitíodh tríd 
idirbheartaíocht 327

D. Líon na mbeart forfheidhmithe a rinneadh le litreacha foláirimh 213

E. Líon na mbeart forfheidhmithe a rinneadh le fógraí foláirimh 98

F. Líon na n-ionchúiseamh 14

p.3 Uaireanta oscailte poiblí maidir le pleanáil
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse agus d’fhonn an t-eolas seo a
bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Meánlíon na n-uaireanta oscailte in aghaidh na seachtaine 34.59

p.4 Comhairle Réamhphleanála
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse agus d’fhonn an t-eolas seo a
bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

A. Líon na gcruinnithe comhairle réamhphleanála a ritheadh 404

B. An meánachar ama (i laethanta) ó iarratas ar chomhairle leis an údarás
áitiúil go dtí an cruinniú foirmiúil é féin i gcomhar comhairle 
réamhphleanála 11
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p.5 foirgnimh Nua a ndearnadh Cigireacht orthu
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

Foirgnimh a ndearnadh cigireacht orthu mar chéatadán de na
foirgnimh nua a cuireadh in iúl don Údarás Áitiúil 23.96

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon iomlán na bhfoirgneamh nua a cuireadh in iúl don údarás áitiúil 338

Líon iomlán na bhfoirgneamh nua a cuireadh in iúl don údarás áitiúil 
agus a ndearnadh cigireacht orthu 81

p.6 eastáit á dTógáil i gCúram
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

Líon na n-eastát cónaithe a bhfuil a gcead pleanála imithe in éag
agus a raibh iarratais fhoirmiúla scríofa ar tógáil i gcúram (ó chónaitheoirí
nó ó fhorbróirí) á phróiseáil ina leith ag tús na bliana 157

B. Líon na n-eastát a tógadh i gcúram sa bhliain atá i gceist 66

C. Líon na n-áiteanna cónaithe maidir le colún B 2060

D. Céatadán na n-eastát i gcolún A nár críochnaíodh de réir
sástacht an údaráis phleanála i gcomhréir leis an gcead pleanála 79.62

E. Líon na n-eastát i gcolún D a ndearnadh bearta forfheidhmithe
ina leith sa bhliain atá i gceist agus/nó glaodh na bannaí isteach 39

F. Líon na n-eastát i gcolún D ar thug an t-údarás faoi oibreacha ina
leith chun an t-eastát a thabhairt go dtí an caighdeán um tógáil i 
gcúram 42

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon na n-eastát cónaithe a bhfuil a gcead pleanála imithe in éag           
agus a raibh iarratais fhoirmiúla scríofa ar tógáil i gcúram 
(ó chónaitheoirí nó ó fhorbróirí) á phróiseáil ina leith ag tús na bliana 157

Líon na n-eastát a tógadh i gcúram sa bhliain atá i gceist 66

Líon iomlán na n-áiteanna cónaithe sna heastáit seo 2060

Líon na n-eastát i gcolún A nár críochnaíodh de réir sástacht an údaráis 
phleanála i gcomhréir leis an gcead pleanála 125

Líon na n-eastát i gcolún D a ndearnadh bearta forfheidhmithe
ina leith sa bhliain atá i gceist agus/nó glaodh na bannaí isteach 39

Líon na n-eastát i gcolún D ar thug an t-údarás faoi oibreacha
ina leith chun an t-eastát a thabhairt go dtí an caighdeán um tógáil i 
gcúram 42
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Rec: SeIRBHíSí CAITHImH AImSIRe

Rec.1: Clóis Shúgartha do pháistí
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

A. Líon na gclós súgartha do pháistí, in aghaidh gach 1,000 duine
den daonra, a chuireann an t-údarás áitiúil ar fáil go díreach 0.22

B. Líon na gclós súgartha do pháistí, in aghaidh gach 1,000 duine a
chuirtear ar fáil le cabhair ón údarás áitiúil 0.01

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

A. Líon na gclós súgartha do pháistí  a chuireann an t-údarás áitiúil ar 
fáil go díreach 32

B. Líon na gclós súgartha do pháistí a chuirtear ar fáil le cabhair ón 
údarás áitiúil 1

Rec.2: Áiseanna fóillíochta le Cabhair ón Údarás Áitiúil
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

Líon na gcuairteoirí, in aghaidh gach 1,000 duine den daonra, 
ar áiseanna fóillíochta a fhaigheann cabhair ón údarás áitiúil 1015.05

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Líon na gcuairteoirí ar áiseanna fóillíochta a fhaigheann cabhair ón 
údarás áitiúil 147507

Rev: BAILIÚCHÁN IoNCAm

Rev.1: Cíos Tí
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

A. AmouAn méid a bailíodh ag deireadh na bliana mar chéatadán den
mhéid a bhí dlite ó Chíos Tí 90.89

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

B. Céatadán na riaráistí ar Chíos Tí atá 4 seachtaine nó níos lú ar gcúl 27.165

C. Céatadán na riaráistí ar Chíos Tí atá 4-6 seachtaine ar gcúl 8.3575

D. Céatadán na riaráistí ar Chíos Tí atá idir 6-12 sheachtain ar gcúl 17.0925

E. Céatadán na riaráistí ar Chíos Tí atá níos mó ná 12 sheachtain ar gcúl 47.3825

An méid a bhí dlite ag deireadh na bliana ó Chíos Tí 14539874.21

An méid a bailíodh ag deireadh na bliana ó Chíos Tí 13214834.00

An méid riaráistí ar Chíos Tí ag deireadh na bliana 1491676.95

An méid riaráistí ar Chíos Tí atá 4 seachtaine nó níos lú ar gcúl 426879.81

An méid riaráistí ar Chíos Tí atá 4-6 seachtaine ar gcúl 129513.64
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An méid riaráistí ar Chíos Tí atá 6-12 sheachtain ar gcúl 58148.78

An méid riaráistí ar Chíos Tí atá níos mó ná 12 sheachtain ar gcúl 677134.63

Rev.2: Iasachtaí Tithíochta
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse:

A. An méid a bailíodh ag deireadh na bliana mar chéatadán den méid          
a bhí dlite ó Iasachtaí Tithíochta 77.71

d’fhonn an t-eolas seo a bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

B. Céatadán na riaráistí ar Iasachtaí Tithíochta atá mí amháin ar gcúl 7

C. Céatadán na riaráistí ar Iasachtaí Tithíochta atá 1-2 mhí ar gcúl 5.25

D. Céatadán na riaráistí ar Iasachtaí Tithíochta atá 2-3 mhí ar gcúl 4.5

E. Céatadán na riaráistí ar Iasachtaí Tithíochta atá níos mó ná 3 mhí ar 
gcúl     83.25

An méid a bhí dlite ag deireadh na bliana ó Iasachtaí Tithíochta 4690629.00

An méid a bailíodh ag deireadh na bliana ó Iasachtaí Tithíochta 3644900.00

An méid riaráistí ar Iasachtaí Tithíochta ag deireadh na bliana 1045730.00

An méid riaráistí ar Iasachtaí Tithíochta atá mí amháin ar gcúl  105959.00

An méid riaráistí ar Iasachtaí Tithíochta atá mí amháin ar gcúl 83622.00

An méid riaráistí ar Iasachtaí Tithíochta atá 2-3 mhí ar gcúl 72985.00

An méid riaráistí ar Iasachtaí Tithíochta atá níos mó ná 3 mhí ar gcúl         783103

Rev.3: Rátaí Tráchtála
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse agus d’fhonn an t-eolas seo a
bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

An méid a bailíodh ag deireadh na bliana mar chéatadán den mhéid a
bhí dlite ó Rátaí Tráchtála 66

Rev.4 Refuse Charges
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse agus d’fhonn an t-eolas seo a
bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

Céatadán na dteaghlach atá ag íoc táillí bruscair (díolúintí san áireamh) 
ag deireadh na bliana 0 Ní bhaineann

Rev.5 Táillí Uisce Gnó
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse agus d’fhonn an t-eolas seo a
bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

An méid a bailíodh ag deireadh na bliana mar chéatadán den mhéid a
bhí dlite ó tháillí uisce gnó 37

www.wexfordcoco.ie www.twitter.com/wexfordcoco

ComHAIRLe CoNTAe LoCH GARmAN TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2013

87

 
 

 



TÁ
SCA

IRí SeIRBH
íSe eA

N
ÁIR-N

o
LLA

IG
 2013

R: BóITHRe

R1: Clár Athchóirithe Bóithre
Taispeántar an táscaire seo a leanas sa tuarascáil um táscairí seirbhíse agus d’fhonn an t-eolas seo a
bhailiú, ba chóir d’údaráis áitiúla na sonraí seo a leanas a chur ar fáil:

An méid ciliméadar de bhóithre áitiúla agus réigiúnacha a ndearnadh 
feabhsú agus cothabháil orthu faoin gClárAthchóirithe Bóithre in 
aghaidh na bliana 175

An méid ciliméadar de bhóithre áitiúla agus réigiúnacha a tógadh faoi 
scéim deontas na bhfeabhsúchán sonrach in aghaidh na bliana 5.35
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