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Arna glacadh ag Comhairle Contae Chill Chainnigh ar an Luan, an 25 Márta, 2019.

RÁITEAS AN CHATHAOIRLIGH

Is mór an phribhléid dom an Tuarascáil Bhliantúil do 2018 a chur i
láthair. Sa Tuarascáil Bhliantúil seo, tugtar cur síos ar an raon leathan
de sheirbhísí a sholáthraíonn Comhairle Contae Chill Chainnigh do
mhuintir Chathair agus Chontae Chill Chainnigh. Tá ról lárnach againn
féin, an Chomhairle, maidir le croí-sheirbhísí riachtanacha a sholáthar
ar nós tithíocht, bóithre, uisce, seirbhísí dóiteáin agus éigeandála agus
maidir le tacú le pobail áitiúla trí na healaíona, oidhreacht, caomhnú,
leabharlanna agus feidhmeanna pobail agus fiontair.
Le linn 2018, bhí an soláthar de thithíocht bhreise fós ina thosaíocht do Chomhairle Contae Chill
Chainnigh. Lean an Tascfhórsa Tithíochta a bunaíodh in 2017 de bheith tábhachtach maidir le hoibriú
leis an bhFeidhmeannacht chun aonaid nua tithíochta a bhfuil géarghá leo a chur chun cinn.
In 2018, chuir an Chomhairle fáilte roimh go leor daoine uasal sa Chathair agus sa Chontae ó Éireann
agus thar lear araon. Is deis é seo dúinn na nithe is fearr de Chill Chainnigh a thaispeáint. Go háirithe,
bhí áthas orainn a bheith nasctha go foirmiúil le Formigine san Iodáil tar éis roinnt blianta ag forbairt
nasc leo.
Cuirim fáilte freisin roimh na duaiseanna iomadúla a bronnadh ar Chill Chainnigh i rith na bliana. Is
aitheantas é seo ar an obair dhian a rinne go leor pobal ar fud an Chontae ag obair i gcomhar le
Comhairle Contae Chill Chainnigh agus le go leor gníomhaireachtaí reachtúla. Tá na dámhachtainí
seo mar spreagadh do go leor pobal tuaithe agus cothaíonn siad rannpháirtíocht níos fearr sa phobal
agus spreagann sé bailte agus sráidbhailte eile chun tionscadail a fhorbairt ina bpobail féin. Cuidíonn
leithdháileadh an mhaoinithe faoi scéimeanna éagsúla go mór lenár mbailte agus lenár sráidbhailte a
fhorbairt. Leis na scéimeanna ar nós CLAR, Athnuachan Bailte & Sráidbhailte, maoiniú áitiúil ó
Chomhairle Contae Chill Chainnigh tugtar borradh a bhfuil géarghá leis do phobail.
Gabhaim buíochas leis na Comhaltaí Tofa go léir agus leo siúd a fhreastalaíonn ar choistí agus ar
fhochoistí éagsúla na Comhairle. Tiomnaíonn siad a gcuid ama le gnó na Comhairle agus le
hionadaíocht a dhéanamh dá leasanna áirithe agus do leasanna ginearálta ar na coistí. Sa tuarascáil
leagtar amach an raon leathan gnó a pléadh agus a cinneadh agus is teist é dá dtiomantas agus dá
seirbhís leanúnach.
Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil le foireann uile na Comhairle as an obair a rinne siad do
mhuintir Chill Chainnigh. Molaim a dtiomantas agus a ndíograis agus táimid ag tnúth le dul chun
cinn leanúnach, ag obair le muintir uile Chill Chainnigh ionas go mbeidh Cill Chainnigh ina áit níos
fearr le cónaí, obair agus cuairt a thabhairt uirthi.
Cé gur d’fhulaingíomar amanna an-deacra agus go bhfuil iarmhairtí an chúlaithe fós á bhfulaingt ag
go leor daoine, tá méadú beag tagtha ar ghníomhaíocht eacnamaíochta. Is féidir le Cill Chainnigh
breathnú ar aghaidh go dtí 2019 ina feicfimid go leor tionscadal tábhachtach curtha i gcrích agus ina
cuirfear tús le cinn nua.
Mar fhocal scoir, ba mhór an phribhléid dom mar Chathaoirleach mo chuid Comhaltaí Tofa eile a
stiúradh chun na cinntí dúshlánacha sin a bhí conspóideach agus misniúil, go minic, a chomhlíonadh,
agus muid ag obair i gcomhar leis an bhFeidhmeannacht agus leis an bhfoireann chun feabhas a chur
ar Chill Chainnigh agus ar na pobail a bhfuilimid uilig ina gcónaí iontu.
An Comhairleoir Eamon Aylward
Cathaoirleach

RÁITEAS AN PHRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH

Tá áthas orm a bheith bainteach leis an Dréacht-Tuarascáil
Bhliantúil seo do 2018 ina leagtar amach an raon leathan seirbhísí
a sholáthraíonn an Chomhairle seo go díreach nó go hindíreach.
Laistigh den phríomhchuid den tuarascáil seo tugtar breacchuntas ar na gníomhaíochtaí éagsúla agus ar sheachadadh na
dtionscadal bonneagair agus na seirbhísí atá á gcur chun cinn ag
Contae Chill Chainnigh.

Bliain dhúshlánach a bhí ann ó thaobh acmhainní airgeadais agus foirne de, chun a chinntiú go
gcuirtear raon seirbhísí ardchaighdeáin ar fáil agus go ndéantar iad a chothabháil, agus chun a chinntiú
go ndéantar tionscadail nua a sheachadadh agus go dtugann siad cumhacht dár bpobail ról gníomhach
a ghlacadh i bhforbairt a mbaile, sráidbhaile nó pobal.
Bhí ardleibhéal tiomantais tugtha ar fud na Ranna uile maidir le Plean Seachadta Seirbhíse 2018 a
sheachadadh agus maidir le Cuspóirí an Phlean Chorparáidigh a bhaint amach. Chomhlíon an chuid
is mó de na réimsí a gcuspóirí luaite uile agus ní raibh an leibhéal gnóthachtála níos lú ná 100% agus
mar sin de beidh an Chomhairle ábalta cuspóirí an Phlean Chorparáidigh a bhaint amach. Táim sásta,
dá bhrí sin, gur bhain an Chomhairle na cuspóirí amach mar a bhí leagtha amach ag tús na bliana
2018 sa Phlean Seachadta Seirbhíse agus go ndearna sé amhlaidh laistigh de na paraiméadair a bhí
leagtha amach sa bhuiséad de 2018.
Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis an obair atá á dhéanamh ar leibhéal Dúiche Bardasaí agus ar
leibhéal SPC. Tá na coistí seo fíor-luachmhar chun cuidiú leis an gComhairle iomlán chun a chuspóirí
a shaothrú agus a ghnó a dhéanamh. Tá Tiomantas na gComhairleoirí agus na mball seachtracha le
feiceáil ó na gníomhaíochtaí atá leagtha amach sa tuarascáil.
Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt do dhíograis agus d'obair chrua na gComhaltaí Tofa, mo
chomhghleacaithe ar an bhFoireann Bhainistíochta agus foireann na Comhairle agus as a dtacaíocht,
a gcion tairbhe luachmhar, a ndícheall agus a dtiomantas ar tugadh ar fud an údaráis áitiúil i gCill
Chainnigh le linn 2018. Bhí sé seo le feiceáil go háirithe le linn ár bhfreagra ar Stoirm Emma. Is é
tiomantas agus obair chrua ár bhfoirne a dhéanann eagraíocht fhorásach agus bhríomhar den
Chomhairle.
Táim muiníneach, mar gheall ar chumas agus díocas an chomhair a thaispeánann na Comhaltaí Tofa
agus an fhoireann go comhsheasmhach gur chóir dúinn a bheith in ann freastal ar na dúshláin atá
romhainn. Is féidir linn a bheith ag tnúth le 2019 dearfach.
Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil leis an gCathaoirleach an Clr. Eamon
Aylward agus a réamhtheachtaí an Clr David Fitzgerald, Cathaoirligh an Cheantair Bhardasaigh - Na
Comhairleoirí Michael McCarthy agus a réamhtheachtaí an Clr. John Brennan, an Clr. Ger Frisby
agus a réamhtheachtaí an Clr. Fidelis Doherty agus an Méara Peter Cleere agus a réamhtheachtaí an
Méara Michael Doyle, ar thuill siad clú orthu ina róil faoi seach.
Molaim an Tuarascáil Bhliantúil seo le glacadh ag na Comhaltaí Tofa.
Táim muiníneach go dtabharfaidh sé forbhreathnú do mhuintir Chill Chainnigh agus níos faide anonn,
ar an raon leathan gníomhaíochtaí agus éachtaí a rinneadh an Chomhairle i 2018.

Colette Byrne
Príomhfheidhmeannach
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Tuarascáil seolta maidir le Campas Tríú Leibhéal a sholáthar i gCill Chainnigh.
Rath bainte amach sna Gradaim Bhaile Fiontraíocha Náisiúnta.
Tríú fhéile rathúil de Yulefest.
Imeachtaí Lá Fhéile Pádraig a fhorbairt tuilleadh mar imeacht cathartha.
Rinneadh athfhorbairt ar láithreán gréasáin “Visitkilkenny.ie” .
Ainmníodh Cill Chainnigh mar an “Ceann Scríbe Bia” is fearr in Éirinn in 2018
Bhí Cill Chainnigh ina óstach do rás rothaíochta “Ras na mBan” don 3ú uair i gCill Chainnigh.
D'fhógair an tAire € 12.3m i maoiniú iasachta forbartha chun foirgnimh a athghiniúint i gCeathrú
na Mainistreach.
Faomhadh Pleanála i bhfeidhm do fhoirgnimh tithe Mayfair agus Brew agus don Pháirc Líneach.
€ 4.764m faighte faoin gCiste Athghiniúna & Forbartha Uirbí. Táthar ag súil go gcuirfear tús le
hoibreacha i 2019.
Cuireadh tús le hobair i 2018 ar athfhorbairt Baile Evans mar bhaile don Ghailearaí Butler, a
bheidh críochnaithe faoi dheireadh 2019.
114 aonad tithíochta nua curtha i gcrích ag Comhairle Contae Chill Chainnigh agus ag
Comhlachtaí Deonacha.
78 aonad tithíochta nua ceannaithe ag Comhairle Contae Chill Chainnigh agus ag Comhlachtaí
Deonacha.
Íocadh luach de € 3.17m do 29 iasacht tithíochta.
Íocadh 238 deontas tithíochta le tithe a oiriúnú dar luach € 1.73 m.
514 Iniúchta Príobháideach ar Cíos déanta.
Grúpa Oibre Athlonnaithe bunaithe do Chlár Cosanta Dhídeanaithe na hÉireann - athlonnaíodh
20 teaghlach Siriach in 2018.
Cuireadh tús le hathbhreithniú ar an gClár Cóiríochta don Lucht Siúil - sheachaid 70 aonad faoin
gclár roimhe seo.
Oibreacha críochnaithe ar Ailíniú Bhóthar Challainn dar luach € 8.75m.
Feabhsú pábhála críochnaithe ar an N78 An Cúl Bán go Crochta Ard dar luach € 2.37m.
Athfheistiú de 2,200 solas poiblí faoi chistí éifeachtúlachta fuinnimh i 2018.
€ 561,750 ceadaithe do Challain faoin gClár um Athghiniúint & Forbairt Tuaithe.
Plean Ceantair Áitiúil Chaisleán an Chomair glactha.
Cuireadh tús leis an bpróiseas don Phlean Forbartha Cathrach agus Contae 2020-2026.
Glacadh le 3 athrú ar an bPlean Forbartha reatha.
9 Forbairt Tithíochta tugtha i gceannas.
Cuireadh pleananna chun cinn chun tús a chur le forbairt a dhéanamh ar 2 thionscadal atá
maoinithe ag LIHAF sna Purláin Thiar, i gCathair Chill Chainnigh agus i bPort an Chalaidh i
2019.
Maoiniú faighte do shaothair éagsúla i nGarraí Woodstock - conairí seomra ranga agus áineasa
lasmuigh.
Osclaíodh stáisiún dóiteáin nua i nGráig na Manach i mBealtaine 2018.
Athbhreithniú ar an bPlean Bainistíochta Móréigeandála i 2018.
Freagairt éifeachtach ar Stoirm Emma.
Chuir Cosaint Shibhialta cúnamh ar fáil do 15 pobal le haghaidh imeachtaí éagsúla.
Rinneadh seiceálacha Sláinte Baile agus Sráidbhaile in 8 suíomh.
Maoiniú de €727,280 curtha ar fáil do Phobail faoin Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile
& faoi Éire Shláintiúil.
Leithdháileadh €303,465 ar 11 tionscadal faoin gClár CLAR 2018 (CLAR - Ceantair Laga ArdRiachtanais).
Straitéis Chultúrtha do Chill Chainnigh 2018 - 2022 seolta i mí na Samhna 2018.
Méadú de 15% tagtha ar bhallraíocht leabharlainne.
Glacadh leis an mbumbóg ghairdín mar Shuaitheantas an Chontae.
Fuarthas maoiniú deontais de €112,000 chun spásanna digiteacha sna Leabharlanna a uasghrádú
agus a fhorbairt.
Íocadh €79,600 san iomlán le féilte sa Chathair agus sa Chontae.
Íocadh €250,000 san iomlán le grúpaí faoin Scéim Deontas Pobail agus Cultúrtha.































Obair curtha chun cinn ar Phlean Baile Aoisbhá Bhaile Thomáis.
Reáchtáladh 92 imeacht i rith na seachtaine Oidhreachta.
Méadú ar úsáid d’ardáin mheáin shóisialta.
Béim leanúnach ar an ráta bailiúcháin a fheabhsú ar fud ár bhfoinsí ioncaim go léir agus ar na
riaráistí a laghdú.
Bailíodh € 2.264m i dtobhaigh forbartha.
Barrachas beag bainte amach sa Bhuiséad Ioncaim i 2018.
Choinnigh Cathair Chill Chainnigh a bonn óir i gcomórtas Náisiúnta na mBailte Slachtmhara.
Choinnigh Inis Tióg & Tulchacht a mbonn airgid freisin. Fuair Bearna na Gaoithe gradam
Endeavour. Fuair Cill Chainnigh Gradam Réigiún an Oirdheiscirt freisin.
Fuair Inis Tióg bonn óir in Entente Florale arna eagrú ag Cumann Eorpach na Bláthanna agus an
Tírdhreacha.
Measadh go raibh Cathair Chill Chainnigh níos glaine ná na noirm Eorpacha agus bhí sí sa chéad
deich gcathair ar an tábla IBAL.
Ghlac 126 grúpa pobail páirt ghníomhach i nGlantachán Náisiúnta an Earraigh.
Bailíodh 1416 tonna d'ábhar in-athchúrsáilte agus 3047 tonna de dhramhaíl iarmharach in Ionad
Athchúrsála & Diúscartha Dramhaíola an Dúin Mhóir le 55,000 custaiméir ag baint úsáide as an
áis.
I 2018 fuarthas 1,419 gearán comhshaoil san iomlán, a ndearnadh cigireacht orthu go léir agus
glacadh an gníomh cuí chun iad a réiteach.
Bailíodh 1,642 tonna gloine agus 109 tonna alúmanaim agus cruach san iomlán ag 44 Ionad ‘Fág
Anseo’ aonair laistigh de Chathair agus de Chontae Chill Chainnigh.
Glacadh le Fodhlíthe nua um Bainistiú Dramhaíola Chomhairle Contae Chill Chainnigh.
Faoi thionscnamh Frithdhumpála, reáchtáladh Lá Amnesty Tochtanna ag Ionad Athchúrsála an
Dúin Mhóir, d'éirigh go hiontach leis an imeacht agus bailíodh 550 sean-thocht san iomlán.
Cuireadh Eolaire Deisiúcháin Chomhairle Contae Chill Chainnigh i bhfeidhm mar chuid den
Eolaire Deisiúcháin náisiúnta ar líne.
D'ullmhaigh Comhairle Contae Chill Chainnigh Plean Gníomhaíochta Torainn 2019-2023.
Bliain an-rathúil a bhí i 2018 maidir le madraí a athlonnú ó Dhídean Madraí Cheatharlach Chill
Chainnigh, le níos mó ná 97% de na madraí go léir ag fáil baile oiriúnach malartach.
Soláthar leanúnach de sheirbhís gharda tarrthála a rinne maoirseacht i gceantair snámha phoiblí
sa Chontae do mhí an Mheithimh, Iúil agus Lúnasa.
Faoi Chlár Uiscí na nÚdarás Áitiúil (LAWPRO), fuair pobail agus an Fhoireann Measúnaithe
Abhantraí, a bunaíodh i 2018, cúnamh deontais.
Tá sé de chúram ar an Earnáil Phoiblí in Éirinn a dtomhaltas fuinnimh a laghdú le 33% faoi 2020.
I 2018, bhain Comhairle Contae Chill Chainnigh 27% amach agus tá sí ag súil le spriocanna 2020
a bhaint amach.
Cuireadh i gcrích bearta coigilte fuinnimh i Stáisiún Dóiteáin Challainn le suiteáil córais soilsithe
LED nua agus uasghrádú teasa i Leabharlann Chaisleán an Chomair.
Bronnadh dhá sparánacht is daichead chomh maith le deiseanna meantóireachta le linn 2018
Bhí cláir ealaíne nuálacha, chuimsitheacha d’ardchaighdeáin á riaradh agus á mbainistiú i
bhfoirmeacha éagsúla ealaíne, lena n-áirítear trí fhoilseachán agus ceithre fhíseán
Ghlac os cionn 10,371 duine páirt ann agus d'fhreastail siad ar imeachtaí a d'eagraigh Oifig
Ealaíon na Comhairle
Glúin an Cheoil - Toisc gur éirigh le hiarrthóirí maoiniú a fháil mar chuid den Chlár Náisiúnta,
cuireadh tús le MG Kilkenny in 2018
Bhuaigh an clár Open Circle Gradam Speisialta faoin gcatagóir Áit Chruthaitheach mar chuid
de Ghradaim bhliantúil Mórtas Ceantair an IPB.
Baineadh amach spriocanna a leagadh síos ag leibhéal náisiúnta do sholáthar tithíochta faoi
Rebuilding Ireland.
D'éirigh leis maoiniú a mhealladh do C4D i gcomhpháirtíocht faoi stiúir ITC.

IONADAÍOCHTAÍ TOGHCHÁIN
Tá ceathrar comhalta is fiche ar Chomhairle Contae Chill Chainnigh, agus toghtar iad le haghaidh
tréimhse cúig bliana. Toghadh an Chomhairle reatha i mí Bhealtaine 2014 agus is mar seo a leanas a
bhí an chomhaltacht amhail an 31 Nollaig 2016:
CAISLEÁN AN CHOMHAIR

CATHAIR CHILL CHAINNIGH THOIR

Mary Hilda Cavanagh (FG)
Balla an Fhaoitigh,
Crois Phádraigh,
Trí Dhurlas,
Co. Chill Chainnigh

Andrew McGuinness (FF)
Oifig an Dáilcheantair,
Bóthar Uí Lachnáin,
Cill Chainnigh.

Patrick Millea (FF)
Baile an Ghaill,
Tulach Ruáin,
Co. Chill Chainnigh

Peter Cleere (FF)
Achadh Choillteáin, Sceach
an Mhaistín,
Co. Chill Chainnigh.

Maurice Shortall (Lab)
42 Maryville,
Caisleán an Chomair,
Co. Chill Chainnigh.

Michael Doyle (FG)
Baile na Bearna,
An Robhar,
Co. Chill Chainnigh.

John Brennan (FG)
An Chruit,
An Cloch,
Caisleán an Chomair,
Co. Chill Chainnigh

Patrick O’Neill(FG)
2, Corrán Radharc an
Chnoic, Droichead Binéid,
Co. Chill Chainnigh.

Michael McCarthy (FF)
Sráid Buncrusha,
Achadh Úr,
Co. Chill Chainnigh.

Breda Gardner (NP)
Cloch an Bhródaigh,
Baile Mhic Andáin,
Co. Chill Chainnigh.

Pat Fitzpatrick (FF),
Cloch an Phúcaigh,
Baile an Phoill,
Co. Chill Chainnigh.

David Kennedy (SF)
Baile an Bhúlaigh,
Inis Tíog,
Co. Chill Chainnigh.

CATHAIR CHILL CHAINNIGH THIAR

BAILE AN PHOILL

Matt Doran (FF)
Sruth an Mhaide,
Cill Mogeanna,
Co. Chill Chainnigh.

Melissa O’Neill (NP)
40 Fearann na
Mainistreach,
Port an Chalaidh,
Co. Chill Chainnigh.

Joe Malone (FF)
11 Cnoc Mhairidin,
Bóthar Cheanannais,
Cill Chainnigh.

Pat Dunphy (FG),
Baile Uí Ghuara,
Móin Choinn,
Co. Chill Chainnigh

Malcolm Noonan (GP)
38 Céide Choill an
Chéadrais, An Loch Buí
Cill Chainnigh

Fidelis Doherty(FG)
Ballyfacey,
An Gleann Mór,
Co. Chill Chainnigh.

Patrick McKee (FF)
48 Plás Naomh Fiachra,
Cill Chainnigh.

Eamon Aylward (FF)
Ballynooney,
Muileann an Bhata,
Co. Chill Chainnigh.

David Fitzgerald (FG)
24 Sráid Phádraig, Cill
Chainnigh.

Tomás Breathnach, (Lab)
Bóthar na Ceárta,
Narabane,
Cill Mhic Bhúith,
Co. Chill Chainnigh.

Sean Tyrrell (SF)
2 Abhainn Rí,
Sráid an Iarthair,
Callainn,
Co. Chill Chainnigh.

Ger Frisby (FF)
Trian an Fhraoigh,
Sliabh Rua,
Co. Chill Chainnigh.

STRUCHTÚR BAINISTÍOCHTA
Tá Struchtúr Bainistíochta Chomhairle Contae Chill Chainnigh mar seo a leanas:
Colette Byrne
Príomhfheidhmeannach

Mary J. Mulholland
Stiúrthóir Seirbhísí
Tithíocht, Pobal, Leabharlann, Ealaíon, Oidhreachta, Seirbhís
Dóiteáin
Dúiche Bhardasach Chaisleán an Chomair

Tim Butler
Stiúrthóir Seirbhísí
Corparáideach, Acmhainní Daonna, Bóithre & Iompar, Seirbhísí
Uisce, Cumarsáid, Sláinte & Sábháilteacht
Dúiche Bhardasach Chathair Chill Chainnigh

Sean McKeown
Stiúrthóir Seirbhísí
Pleanáil, Comhshaol, Rialú Foirgníochta, Páirceanna, OFÁ /
Forbairt Eacnamaíochta, Seirbhísí Margaíochta Turasóireachta &
Tréidliachta
Dúiche Bhardasach Baile an Phoill
Martin Prendiville
Ceann Airgeadais
Airgeadas, Teicneolaíocht Faisnéise, Bainistíocht Áiseanna,
Soláthar & Tionscadail Speisialta

COISTÍ AGUS FOCHOMHLACHTAÍ
Tá dualgas dlíthiúil ar Údaráis Áitiúla Coistí áirithe a bhunú, ar nós Coistí Beartais Straitéisigh. Tá
lánrogha ag Údaráis Áitiúla Coistí eile a bhunú chun cabhrú leo a róil mar Chomhaltaí Tofa a
fheidhmiú.
Coistí Beartais Straitéisigh
Tá Scéim Coiste Beartais Straitéisigh forbartha ag Comhairle Contae Chill Chainnigh i gcomhthráth
le saolré na Comhairle nuathofa, 2014 go 2019. Is é ról na gCoistí Beartais Straitéisigh (CBSanna)
cabhrú leis an gComhairle beartas a fhoirmliú, a fhorbairt agus a athbhreithniú.
Léiríonn a
gcomhdhéanamh príomhfheidhmeanna na Comhairle laistigh de chomhthéacs níos fairsinge, agus tá
siad oiriúnaithe do mhéid, do bhallraíocht agus d'acmhainní́ riaracháin na Comhairle agus glactar leis
an tríú cuid dá mballraíocht ó earnálacha a bhaineann le hobair na gcoistí́.
Leis na CBSanna, tugtar le chéile comhaltaí tofa, chomh maith le daoine atá ag obair go gníomhach
le comhlachtaí sóisialta, geilleagracha, cultúrtha agus comhshaoil chun beartais a bhaineann le
seirbhísí na comhairle a fhorbairt agus a athbhreithniú. Cuireann na CBSanna tuairimí seachtracha
ar fáil do chomhaltaí tofa agus a ról straitéiseach i bhforbairt an údaráis áitiúil á chomhlíonadh acu,
lena n-áirítear róil i bhforbairt bheartais agus róil mhaoirseachta laistigh den údarás áitiúil. Is mar
seo a leanas a bhí comhdhéanamh agus comhaltacht Coistí Bheartais Straitéisigh Chomhairle Contae
Chill Chainnigh i 2018:
CBS 1: Forbairt Eacnamaíoch Tacaíocht Fiontair & Turasóireacht
Comhaltaí Tofa [7]
Pat Millea
Pat Fitzpatrick
Peter Cleere
Patrick McKee
Patrick O’Neill
Michael Doyle
John Brennan

Comhaltaí ó Earnálacha Seachtracha [6]
Talmhaíocht / Feirmeoireacht:
John Bambrick [IFA]
Forbairt/Tógáil:
Mark Kennedy [Comhlachas Tráchtála na hÉireann]
Gnó / Tráchtáil:
Deirdre Shine [Comhlachas Tráchtála na hÉireann]
Ceardchumann:
Phil Funchion [ICTU]
Cuimsiú Sóisialta:
Charles Wani [PPN]
Comhshaol / Caomhnú
Theresa Delahunty [PPN]

CBS 2: Beartas Bonneagair, Iompar, Seirbhísí Dóiteáin & Éigeandála
Comhaltaí Tofa [7]
Matt Doran
Eamon Aylward
Michael McCarthy
Fidelis Doherty
Michael Doyle
Sean Tyrrell
Tomás Breathnach

Comhaltaí ó Earnálacha Seachtracha [6]
Talmhaíocht / Feirmeoireacht:
Michael Rice [IFA]
Gnó / Tráchtáil:
Gary Graham [Comhlachas Tráchtála na hÉireann]
Forbairt / Tógáil
Barry Lynch [Comhlachas Tráchtála na hÉireann]
Ceardchumann
Patrick Kavanagh [ICTU]
Pobal / Deonach
Gerard Ferris [PPN]
Cuimsiú Sóisialta
Mairead Phelan [PPN]

CBS 3: Beartas Pleanála & Forbartha, Oidhreacht, Ealaíona Pobail & Cultúr
Comhaltaí Tofa [7]
Patrick McKee
Pat Fitzpatrick
Pat Dunphy
David Kennedy
Malcolm Noonan
John Brennan
Andrew McGuinness

Comhaltaí ó Earnálacha Seachtracha [6]
Talmhaíocht / Feirmeoireacht
Paul O 'Brien [IFA]
Gnó / Tráchtáil
John Hurley [Comhlachas Tráchtála na hÉireann]
Forbairt/Tógáil:
Denis Carroll [Comhlachas Tráchtála na hÉireann]
Comhshaol / Caomhnú
Mary T. Brennan [PPN]
Pobal / Deonach
John Bourke [PPN]
Cuimsiú Sóisialta:
Martin Brennan [PPN]

Comhaltaí Tofa [6]
Andrew McGuinness
Joe Malone
Michael McCarthy
Melissa O’ Neill
Fidelis Doherty
Maurice Shortall

Comhaltaí ó Earnálacha Seachtracha [5]
Forbairt / Tógáil
Brian Dunlop [Comhlachas Tráchtála na hÉireann]
Comhshaol / Caomhnú:
Declan Murphy [An Taisce]
Ceardchumann
Yvonne Moriarty [ICTU]
Pobal / Deonach:
Mary Egan [PPN]
Cuimsiú Sóisialta:
Noel Sherry [PPN]

CBS 4: Tithíocht

CBS 5: Cosaint Comhshaoil, Seirbhísí Uisce agus Fuinneamh
Comhaltaí Tofa [6]
Ger Frisby
Joe Malone
Pat Dunphy
Tomás Breathnach
Breda Gardner
Maurice Shortall

Comhaltaí ó Earnálacha Seachtracha [5]
Talmhaíocht / Feirmeoireacht:
James Murphy [IFA]
Forbairt/Tógáil:
Clare Murray [Comhlachas Tráchtála na hÉireann]
Gnó / Tráchtáil:
Owen Sweeney [Comhlachas Tráchtála na hÉireann]
Comhshaol / Caomhnú:
Brian Hamilton [PPN]
Pobal / Deonach:
Shem Caulfield [PPN]

CRUINNITHE NA COMHAIRLE
CRUINNITHE NA COMHAIRLE
Tionólann an Chomhairle Gnáthchruinnithe ar bhonn míosúil. Tionólann sé cruinnithe speisialta
freisin chun a bhuiséad bliantúil a bhreithniú agus a ghlacadh. Féadfaidh an Chomhairle an oiread
cruinnithe a thionól agus a mheasann sí a bheith riachtanach lena cuid feidhmeanna a chomhlíonadh.
CRUINNITHE IOMLÁNACHA CHOMHAIRLE CHONTAE CHILL CHAINNIGH
Líon na gCruinnithe a tionóladh i 2018:
23
Gnáthchruinnithe Míosúla… ..11, Ceardlanna… ... 6 & Cruinnithe Speisialta… ..6
















































Glacadh leis an mBuiséad
Leasú ar Thaifead na Struchtúr Cosanta
Deontais Chonláistí
Ráiteas Airgeadais Bliantúil & Tuarascáil an Choiste Iniúchta ar AFS
Tuarascáil Bhliantúil 2017
Beartas Iompair Fhrithshóisialta
Ceapadh Comhaltaí chuig CBS, Coistí agus Boird eile
Faomhadh do Shaoráid Rótharraingthe Bainc 2019.
Ceadú Iasachta ón nGníomhaireacht Airgeadais Tithíochta chun críocha Iasachta Tithíochta.
Deontais faoi Acht na nEalaíon
Tuarascáil Bhliantúil an Choiste Iniúchta 2017
Buiséad Caipitil 2018- 2020
MBRTA [Measúnú agus Bainistíocht Riosca Tuilte Abhantrach]
Tuarascálacha Míosúla / Ráithiúla an Phríomhfheidhmeannaigh
Litir Chiorcláin LG 02/2018: Riachtanais Oiliúna na gComhaltaí Tofa
Plean Oiriúnaithe Aeráide
Scéim Deontais Chaipitil Áiseanna Cultúrtha & Pobail 2018 - 2020
Dréacht-Fhodhlíthe Bainistíochta Dramhaíola Chontae Chill Chainnigh 2018
Dréacht-Phrótacal - Onóracha Cathartha
Toghchán an Chathaoirligh agus Leas-Chathaoirligh.
Deontais Féile & Imeachta 2018
Deontais Reiligí 2018
Beartas Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean
Clár Caipitil Tithíochta - Áiseanna Iasachta Idirlinne
Straitéis Chultúrtha Chomhairle Contae Chill Chainnigh [Ealaíona, Oidhreacht, Leabharlanna]
2018-2022
Tuarascáil Bhliantúil LCDC 2017
Gníomhaíocht Fiontraíochta OFÁ i 2017
Plean Bainistíochta Bruscair 2018-2020
Seirbhís Iniúchóireachta an Rialtais Áitiúil - Tuarascáil Iniúchta Reachtúil
Athbhreithniú Bonnlíne ar Mhaoiniú Rialtais Áitiúil
Cáin Mhaoine Áitiúil
Creat Náisiúnta Pleanála
Tuarascálacha Chuid 8 do Thionscadail Éagsúla
Tuarascáil Táscairí Feidhmiúcháin 2017
Clár Oibreacha Bóthair 2018:
Comhaontuithe Alt 85 le hÚdaráis Áitiúla eile.
Plean Seachadta Seirbhíse 2018
Tuarascáil um Droch-Aimsir
Scéim Dreasachta Áitreabh Folamh do Ghnólachtaí Beaga
Féilte Lá Fhéile Pádraig
Aighneachtaí chuig Pleananna Ceantair Áitiúla
Eastáit Tithíochta a Ghlacadh ar Láimh.
Nuashonrú Athnuachana Baile & Sráidbhaile
Nuashonrú ar an Straitéis Réigiúnach Spásúil & Eacnamaíoch [RSES].
Athruithe / Sárú Ábhartha ar Phleananna Forbartha Contae agus Cathrach
Pleanáil Cothabhála Gheimhridh

CRUINNIÚ COISTÍ, FO-CHOISTÍ

CRUINNITHE CEANTAIR BHARDASAIGH CHILL CHAINNIGH
Líon na nGnáthchruinnithe/Cruinnithe Míosúla a tionóladh i 2018: 13



Glacadh Dréacht Sceideal na nOibreacha Cathracha, lena n-áirítear Dréacht-Scéim
Oibreacha Bóthair.



Glacadh Sceideal na nOibreacha Cathracha.



Plean Buiséid do 2018 do Cheantar Bardasach Chill Chainnigh.



Dréachtphlean Ceantair Áitiúil Challainn



Páirceáil sa Chathair



Deimhniú ar mhaoiniú LIS



Toghchán an Chathaoirligh agus Leas-Chathaoirligh.



Leithdháileadh Ginearálta Bardasach - Leithdháileadh Maoinithe.



Nuashonruithe Tithíochta agus Pleanála.



Seirbhís Bus Chathair Chill Chainnigh - Nuashonrú ar mholtaí



Plean Bainistíochta Soghluaisteachta.



Clár Comórtha Náisiúnta 2018 go 2023.



Athbhunú Choiste Stiúrtha Balla na Cathrach



Athbhreithniú ar an Scéim Deontais um Áiseanna Pobail agus Cultúrtha.



Scéim Oibreacha Bóthair 2018 & Clár Ilbhliantúil 3 Bliana



Saincheisteanna bóithre sa Cheantar Bardasach.



Comharthaíocht i gCathair Chill Chainnigh.



Túr Thalbóid - Atosú / Cur i gCrích Oibreacha



Tóchar Bhaile Mhic Andáin



Dréachtphlean Ceantair Áitiúil Bhaile Mhic Andáin



Tionscadal Halla an Bhaile



Nascadh Bailte.



Nuashonrú ar dheisiúcháin ar thúr an chloig

Cur i láthair ag an gCruinniú:


Aitheasc ag an Teachta John Paul Phelan, Aire Stáit Rialtais Áitiúil agus Athchóirithe
Toghcháin maidir le hAthchóiriú Rialtais Áitiúil agus Toghcheantair

CRUINNITHE CEANTAIR BHARDASAIGH CHAISLEÁN AN CHOMAIR
Líon na gCruinnithe a tionóladh i 2018:14 & Líon na dToscaireachtaí a Fuarthas: 1
 Scáthlán Bus - Baile Sheáin.
 Scéim Cheannaigh agus Athnuachana agus Scéim um Deisiúchán agus Léasú.
 Dún Chaisleán an Chomair.
 Plean Ceantair Áitiúil Chaisleán an Chomair.
 Droichead Coisithe Chaisleán an Chomair.
 Clár CLAR.
 Scéim Péinteála Áitribh Tráchtála.
 Scéim Deontais um Áiseanna Pobail agus Cultúrtha.
 Scéim CCTV pobalbhunaithe.
 Clár Deontais Feabhsaithe Pobail.
 Tráthnónta Faisnéise Deontais Pobail.
 Rannpháirtíocht an Phobail i gClár Oibreacha Bóthair.
 Reilig Crosshill.
 Plean Bainistíochta Bruscair 2018-2020
 Comharthaí Aiseolais Tiománaithe.
 Eir - cuaillí claonta / contúirteacha a athsholáthar.
 Toghchán an Chathaoirligh agus Leas-Chathaoirligh.
 Scéimeanna faoisimh tuile - Garrán na Páirce agus Achadh Úr.
 Mianaigh Ghabhalmhaí agus Forbairt Amach Anseo ag an Suíomh.
 Scéim Soláthar Uisce Tuaithe Ghabhalmhaí
 Scéim Tairsí.
 Leithdháileadh Ginearálta Bardasach agus Leithdháileadh Ilbhliantúil.
 Gearradh Fálta agus Crann Taobh an Bhóthair.
 Forbairtí Tithíochta / Eastáit Neamhchríochnaithe.
 Riachtanas Tithíochta/Aonad Tithíochta Folmha/Córais Téimh i dTithe ÚÁ.
 Dumpáil Neamhdhleathach / Athsholáthar Araidí Bruscair.
 Uisce Éireann - Freastal ar chruinnithe an Cheantair Bhardasaigh.
 Scéim Feabhsúcháin Áitiúil.
 Athbhreithniú ar Theorainn Ceantair Bhardasaigh.
 Trasrianta coisithe - Béal Átha Ragad agus Caisleán an Chomair.
 Saincheisteanna Póilíneachta - Freastal den Gharda Síochána.
 Soláthar Leathanbhanda agus Plean Náisiúnta Leathanbhanda.
 Soláthar de Chuasa Scoite.
 Soilsiú poiblí.
 Scéimeanna Uisce Poiblí agus Fuíolluisce.
 Ionaid Athchúrsála Fág Anseo.
 Athbhreithniú ar an ngréasán bóithre tar éis drochaimsire.
 Abhainn na Gabhla.
 Clár Oibreacha Bóthair - Tuairiscí ar Dhul Chun Cinn agus Saincheisteanna Bóithre.
 Athghiniúint Tuaithe agus Scéimeanna Meara.
 Sábháilteacht ag Acomhail.
 Oibreacha Ceantair Bardasach a sceidealú agus a ghlacadh don bhliain 2018.
 Luathú sa Chloch agus i Sráidbhailte eile.
 Glanadh Sráide.
 Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile.
 Clúdach Árachais do ghlaonna amach de Stáisiún Dóiteáin / Briogáid Dóiteáin Áth na
nUrlainn.
 Seiceálacha Sláinte Sráidbhaile.
 Plean Seirbhísí Geimhridh 2018- 2019.
Cur i láthair ag an gCruinniú:


Grúpa Gréasán Synergy Chaisleán an Chomair maidir le soláthar leathanbhanda i gCaisleán
an Chomair.

CRUINNITHE CEANTAIR BHARDASAIGH BAILE AN PHOILL
Líon na gCruinnithe a tionóladh i 2018: 20
lena n-áirítear Cruinniú Cinn Bhliana i mí an Mheithimh & Cruinniú an Bhuiséid i mí na Samhna agus Comhchruinnithe 7











































Clár Comórtha 1918-1921
Seirbhís Cairdiach 24/7 do Phort Láirge
Suíomh Albatross, Ros Mhic Thriúin
Bainc Buidéal ag an gCoill Mhór
Stadanna Bus / Scáthláin - Ceantar Bardasach Bhaile an Phoill
Maoiniú CLÁR & Aighneachtaí
Rannpháirtíocht an Phobail i Scéimeanna Oibreacha Bóithre & Scéimeanna Feabhsúcháin Áitiúla
Dréachtphlean Bainistíochta Bruscair
Dréacht-Fhodhlíthe Bainistíochta Dramhaíola
Áiseanna Oideachais i Réigiún an Oirdheiscirt
Ionad Ceantair Phort an Chalaidh
Páirc & Clós Súgartha Phort an Chalaidh
Scéim Deontais Tacaíochtaí Féilte agus Imeachtaí
Tuilte - Oibreacha Imscrúdaithe Tuilte
Ionad Athchúrsála na Greanaí
Athchúrsáil Féir
Forbairtí Tithíochta & Seachadadh / Eastáit Neamhchríochnaithe / Próiseas um Ghlacadh ar Láimh
Glasbhealach Chill Chainnigh
Leithdháileadh an Chiste Lánroghnaigh Áitiúil
Cruinnithe le TII
Áit Súgartha & Láthair Chonláistí Mhuileann an Bhata
N24 Seachbhóthar Bhaile an Phoill - Feabhsuithe Acomhal & Cosán ar Bhóthar an Túir
N25 Seachbhóthar Ros Mhic Thriúin
N25 Sábháilteacht ag Acomhail
An Droichead Nua a ainmniú ar an N25 (Seachbhóthar Ros Mhic Thriúin)
Nuashonruithe ar Phlean Náisiúnta Leathanbhanda
Creat Náisiúnta Pleanála
Glantachán Náisiúnta an Earraigh
Féile Talamh an Éisc in Éirinn
Crios Forbartha Straitéisí na gCéanna Thuaidh
Páirceáil ag Scoil na mBuachaillí, Port an Chalaidh
Scéim Maolaithe Tráchta / Bainistíochta Tráchta Bhaile an Phoill
Eas Pholl an Easa
Plean Straitéiseach Spásúlachta & Eacnamaíochta & Plean Straitéiseach an Cheantair Cathrach
Plean Feabhsúcháin Athchóirithe 2019-2021
Clár Oibreacha Bóthair, Cothabháil Gheimhridh & Saincheisteanna Bóithre
An Ciste Forbartha Athbheochana Tuaithe
Imeachtaí Drochaimsire & Saincheisteanna a Bhaineann le Stoirm
Luasú i Móin Choinn & i sráidbhailte eile
Suirbhéanna Tráchta / Luais
An Ciste Forbartha Athbheochana Tuaithe

CRUINNITHE COMHCHOISTE:
Ceantar Bardasach Ros Mhic Thriúin: ................................................................................... 2
Ceantar Cathrach Phort Láirge: ............................................................................................. 4
Ceantar Bardasach Charraig na Siúire: .................................................................................. 1
CUAIRT AR AN LÁITHREÁN
Eagraíodh cuairt láithreáin ar Sheachbhóthar Ros Mhic Thriúin an N25.

CBS 1: Forbairt Eacnamaíoch Tacaíocht Fiontair & Turasóireacht
Líon na gCruinnithe a
Príomhcheisteanna Beartais a Breithníodh
Tionóladh
 Seachadadh agus monatóireacht ar sheachadadh Phlean
Forbartha Fiontair Áitiúil LEO do 2018, thar ceann na
Comhairle [in aghaidh an CLS le Fiontraíocht Éireann];
4
 Monatóireacht ar ghnéithe eacnamaíocha Phlean
Gníomhaíochta Bliantúil an LECP 2017-2018;
 Ainmniúcháin ar Ghrúpa Comhairleach an LECP;
 Plean Gníomhaíochta an Oir-Dheiscirt do Phoist.
 Ceathrú na Mainistreach;
 Scéim Dreasachta Áitreabh Folamh;
CBS 2: Beartas Bonneagair, Iompar, Seirbhísí Dóiteáin & Éigeandála
Líon na gCruinnithe a
Príomhcheisteanna Beartais a Breithníodh
Tionóladh
 Páirceáil
 Feithiclí Leictreacha
4
 Seirbhís Dóiteáin - soláthairtí uisce / hiodraint
 Plean Móréigeandála
 Plean Soghluaisteachta
 Plean um Shábháilteacht ar Bhóithre
 Pleanáil Cothabhála Gheimhridh
CBS 3: Pleanáil & Forbairt, Oidhreacht, Ealaíona Pobail & Cultúr
Líon na gCruinnithe a
Príomhcheisteanna Beartais a Breithníodh
Tionóladh
 Plean Uile-Éireann um Pailneoirí
 Caomhnú Ailtireachta & Taifead na Struchtúr Cosanta
4
 Athbhreithnithe ar Phlean Ceantair Áitiúil Challainn & Bhaile
Mhic Andáin
 Athbhreithniú ar an bPlean Forbartha Contae
 Nuashonrú ríomh-pleanála
 Stáisiún Cumhachta Núicléiche Hinkley Pointe C - cainéal
Chomhairle Contae Chill Chainnigh le haghaidh
comhairliúcháin phoiblí
 Scéim Rannchuidiú Forbartha Chomhairle Contae Chill
Chainnigh
 Straitéis Chultúrtha Cill Chainnigh 2018 -2022
 An Creat Pleanála Náisiúnta & an Straitéis Réigiúnach Spásúil
& Eacnamaíoch
 Ár Leabharlanna Poiblí 2022
 Fuinneamh Gréine
 Láithreáin Fholmha & Tréigthe

Líon na gCruinnithe a
Tionóladh

5

CBS 4: Tithíocht
Príomhcheisteanna Beartais a Breithníodh







Tuarascáil Bhliantúil 2017
Clár Caipitil 2017- 2021
Easpa dídine agus anailís mhíosúil
Measúnú Riachtanais Tithíochta 2018
Plean Straitéiseach Chill Chainnigh don Straitéis um Dhaoine
faoi Mhíchumas 2016 - 2020
Forbairt Chónaithe Os Cionn an tSiopa - Tionscnamh na
gCathracha Beo







Clár Athlonnaithe do Dhídeanaithe
Scéim Deisiúcháin & Léasaithe
Athbhreithniú ar an gClár Cóiríochta don Lucht Siúil 20142018
Lámhleabhar Tionónta

CBS5: Cosaint Comhshaoil, Seirbhísí Uisce agus Fuinneamh
Líon na gCruinnithe a
Príomhcheisteanna Beartais a Breithníodh
Tionóladh
 Plean Gníomhaíochta do SPC 5
 Plean Oiriúnaithe Aeráide
 Dréacht-Chairt Leasa Ainmhithe
4
 Dréacht-Fhodhlíthe Capall
 Láithreán Cónláistí Chathartha an Dúin Mhóir
 Rialacháin um Thorann Comhshaoil - KCC Forfheidhmithe 2019/2023
 LAWCO - Oifig Phobail Uisce na nÚdarás Áitiúil
 Plean Bainistíochta Bruscair 2018-2020
 Fuinneamh Gréine
 Úsáid Ghliofosfáite
 Bainistiú Dramhaíola - Dréacht-fhodhlíthe Dramhaíola

Líon na gCruinnithe a
Tionóladh

4
& 1 Cruinniú Poiblí

Plean

Comhchoiste Póilíneachta Chill Chainnigh
Príomhcheisteanna Beartais a Breithníodh










“Operation City Safe” agus “Ask for Angela”.
Saincheisteanna Leasa Ainmhithe.
TCI.
Tionscadal Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána.
Plean Póilíneachta.
Cur i láthair ag an mBiúró um Shócmhainní Coiriúla
Cur i láthair ón nGarda Síochána ar Staitisticí Coireachta,
Trácht agus Sábháilteacht ar Bhóithre.
Stádas an Bhrait Chorcra do Chathair Chill Chainnigh agus do
Shóisialú Níos Sábháilte.
Nuashonrú ar Oibreacha Innealtóireachta Sábháilteachta ar
Bhóithre Chill Chainnigh.

ÓCÁIDÍ & IMEACHTAÍ CATHARTHA 2018
Thabhaigh Comhairle Contae Chill Chainnigh caiteachas de €40,000 i 2018 chun ócáidí agus imeachtaí
cathartha a óstáil. Is é seo a leanas léiriú ar na himeachtaí a d'óstáil an Cathaoirleach agus an Méara i rith
2018.

Plandáil Crann in Inis Tíog ag an Aire Forbartha Tuaithe agus
Pobail, an Teachta Michael Ring TD

Oscailt an Charrchlóis nua in Inis Tíog ag an Aire Stáit Rialtais Áitiúil
agus Athchóirithe Toghcháin, an Teachta Seán Pól Phelan, TD

Fáiltiú do Bhord na
Comhairle Oidhreachta

Seoladh Féile Fairytale

COMHDHÁIL BRICFEÁSTA BREXIT 18 BEALTAINE, 2018 - AOICHAINTEOIR:
TÁNAISTE SIMON COVENEY TD

Fáiltiú an Chathaoirligh do L'Arche Cill
Chainnigh
Fáiltiú an Chathaoirligh do Vicky Phelan
Oscailt Oifigiúil Scéim Ath-ailíniú Bóthar
Challainn ag an Aire Stáit Rialtais Áitiúil
agus Athchóirithe Toghcháin, an Teachta
Seán Pól Phelan, TD

ÓCÁIDÍ & IMEACHTAÍ CATHARTHA 2018

Lasadh Soilse na Nollag i
gCathair Chill Chainnigh
Seoladh na Straitéise Cultúrtha

Cuairt an Chathaoirligh agus na gComhaltaí
Tofa ar Bheairicí Arm James Stephens

Féile Savour Kilkenny Goes Green

Fáiltiú Cathartha do Cartoon Saloon

Cuireann an Chathaoirligh &
an Mhéara fáilte roimh
Ambasadóir na hUngáire

Gradaim Fiontraíochta Náisiúnta

SEARMANAS RÉIGIÚNACH DON LÁ COMÓRTHA NÁISIÚNTA
IÚIL 2018

Nochtadh Séadchomhartha WW1 ag Siúlóid Líneach, Cathair Chill Chainnigh

STIÚRTHÓIREACHT
CORPARÁIDEACH & BONNEAGAR
Stiúrthóir Seirbhísí:

An tUasal Tim Butler

SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA
CLÁR NA dTOGHTHÓIRÍ
Foilsítear an Clár Bliantúil an 1 Feabhra gach bliain: is liosta é de gach duine atá 18 mbliana d’aois
nó níos sine, atá ina gcónaí sa Stát, atá i dteideal vóta a chaitheamh i dToghcháin na Dála, Thionól
na hEorpa, Toghcháin an Uachtaráin, Toghcháin Áitiúla agus i Reifrinn.

Clár na dToghthóirí
Is ionann an líon iomlán ar an
gClár amhail an 31 Nollaig
2018 agus 73,353.

0%
22%
26%
26%26%

Piltown

Castlecomer

Kilkenny

Callan/Thomastown

Tá 24 ball san iomlán tofa ar Chomhairle Contae Chill Chainnigh.
Is iad seo a leanas na toghcheantair:
 Caisleán an Chomair
 Chill Chainnigh Thoir
 Chill Chainnigh Thiar
 Baile an Phoill
Tá 6 bhall ag gach ceann de na Toghcheantair.
Tá an Clár ar fáil in Oifigí Poist, Leabharlanna agus Stáisiúin na nGardaí.
Is féidir le duine ar bith den phobal seiceáil an bhfuil siad ar an gclár ar an suíomh gréasáin seo a
leanas: www.checktheregister.ie nó is féidir leo teagmháil a dhéanamh le roinn na Seirbhísí
Corparáideacha sa Chomhairle.
PARÁID NA FÉILE PÁDRAIG 2018
Bhí Cill Chainnigh cumhdaithe i lear mór de ghlas agus d'ór ón 16 go dtí an 19 Márta chun ceiliúradh
a dhéanamh ar Dheireadh Seachtaine Féile Pádraig. Seoladh clár na bliana 2018 ar an Déardaoin, 15
Feabhra sa timpeallacht iontach na Músaem Medieval Mile, ina raibh ceoltóirí agus damhsóirí
cumasacha áitiúla ag gabháil in éineacht le ceol iontach traidisiúnta.
Ag croílár cheiliúradh Fhéile Pádraig Chill Chainnigh, tá ár bparáid iontach againn, is ócáid
chathartha í a reáchtálann agus a mhaoiníonn Comhairle Contae Chill Chainnigh. Glacann grúpaí
agus eagraíochtaí pobail áitiúla páirt, chomh maith le clubanna, scoileanna agus gnólachtaí páirt i lá
iontach ceiliúrtha agus siamsaíochta, ag ceiliúradh gach rud atá iontach faoi Éirinn agus na
hÉireannaigh, sa bhaile agus ar fud an domhain. Ba é téama na Paráide do 2018 ná “Cill Chainnigh
trí na hAoiseanna”. Ba é Bobby Kerr an láithreoir meáin, fiontraí as Cill Chainnigh ó dhúchas, an
Ceann Feadhna don pharáid i 2018.

Leithdháil Comhairle Contae Chill Chainnigh maoiniú de € 35,000 ar Pharáid Lá Fhéile Pádraig i
2018.

NASCADH BAILTE
Comhaontuithe / Socruithe Nasctha le Cathair agus Contae Chill Chainnigh



Tá Cill Chainnigh nasctha faoi láthair le Moret sur Loing (an Fhrainc), Kilkenny (Minnesota),
SAM, Suzhou (An tSín) agus Malbork An Pholainn.



Tá socrú cairdeas ag Comhairle Contae Chill Chainnigh le Comhairle Contae Leicestershire.



Tá Caisleán an Chomair, Co. Chill Chainnigh nasctha le Pennevenan (an Fhrainc).



Tá Baile an Phoill i gCill Chainnigh nasctha le Mellac san
Fhrainc.



Tá caidreamh forbartha ag Cill Chainnigh le cúpla
bliain anuas le Formigine (an Iodáil) trí theagmháil
tosaigh trí thionscadal LINKS Urbact. Cothaíodh an
caidreamh go príomha trí Óige Osraí. Chuir Cill
Chainnigh na socruithe nasctha i gcrích le Formigine
nuair a síníodh Cairt Nasctha ar Lá Fhéile Pádraig 2018.
I mí Mheán Fómhair 2018, tar éis cuireadh ó Mhéara
Formigine, Maria Costi, thaistil an Méara de Cheantar
Bardasach Chathair Chill Chainnigh, an Clr. Peter 'Chap'
Cleere in éineacht le toscaireacht chuig Formigine, san Iodáil,
don Fhéile “Irlanda in Festa” agus rinne siad roinnt táirgí Chill
Chainnigh a chur chun cinn.
Thabhaigh Comhairle Contae Chill Chainnigh caiteachas de €
5,637.78 le haghaidh na Socruithe Nasctha i 2018.

Baile Evan
Cuireadh tús le hathchóiriú de luach €6m ar Theach Evan i mí an
Mheithimh 2018. Feidhmeoidh an foirgneamh athchóirithe don
Dhánlann Butler a fheidhmíonn ón íoslach i gCaisleán Chill
Chainnigh faoi láthair. Leis an athlonnú go Baile Evan, tugtar an deis
chun ealaín a thabhairt chun tosaigh sa saol i gCathair agus i gContae
Chill Chainnigh. Téann láithreán Bhaile Evan siar go dtí 1200 agus
bhí sé ar dtús mar chuid den Prióireacht Naomh Eoin atá in aice
láimhe. Bhí an láithreán mar an chéad Bheairic Mhíleata sa Chathair
agus athsholáthraíodh é le Beairic James Stephens ar Bhóthar
Chaisleán an Chomair. Ansin thóg Joseph Evans Teach Alms ar an
suíomh agus baineadh úsáid as an bhfoirgneamh / láithreán sa cháil
sin go dtí na 1980í agus bhí sé folamh ó shin. Críochnófar oibreacha
conartha ar an láithreán faoi dheireadh 2019 agus aistreoidh
Gailearaí Butler go dtí a áitreabh nua go luath i 2020.
Cuimhneachán an Chéad Chogadh Domhanda i gCill Chainnigh
Nochtadh Cuimhneachán an Chéad Chogadh Domhanda i gCill Chainnigh an 15 Iúil, 2018. Tá an
Cuimhneachán suite ag Noonan's Folly ar Pháirc Líneach na Feoire agus rinne Comhairle Contae
Chill Chainnigh an Cuimhneachán a dhearadh agus a thógáil i ndlúthchomhairle leis an gCoiste
áitiúil deonach um Chuimhneacháin an Chéad Chogadh Domhanda.

Clog Halla an Bhaile
Is gné lárnach de Chathair Chill Chainnigh é clog Halla an Bhaile.
I 2018, beagnach 43 bliana ó shin, scriosadh Halla an Bhaile le tine
i 1985, rinneadh oibreacha athchóirithe ar aghaidheanna an chloig
agus ar mheicneoirí an chloig. Tá na hoibreacha cosmaideacha ar
aghaidheanna an chloig le feiceáil go soiléir agus cinntíonn siad go
dtaispeántar agus go gcoinnítear an clog go cuí.

STOIRM EMMA
Bhuail Storm Emma an tír ón 28 Feabhra go dtí 5 Márta 2018. Cuireadh cosc ar go leor codanna den
Chontae ar feadh cuid mhaith den tréimhse le sneachta ina luí ar gach ceantar ach go háirithe i limistéir
níos airde i dTuaisceart agus i nDeisceart agus in Oirthear an Chontae.
Gníomhaíodh an Plean Freagartha Droch-Aimsire le linn tréimhse na stoirme. Tá creidiúint mhór ag
dul don fhoireann allamuigh agus don tSeirbhís Dóiteáin a leag grean agus a ghlan na bóithre agus na
cosáin i ngach ceantar. Aithnítear freisin an cúnamh mór ar thug na gníomhaireachtaí eile lena náirítear an tArm, an Chosaint Shibhialta, na Gardaí, an pobal feirmeoireachta agus saorálaithe / pobail
áitiúla a ghlan bóithre, a d’iompar othar agus foireann leighis agus a chabhraigh go ginearálta le
comharsana le linn na tréimhse seo.

Copanach, Gráig na Manach

Áth na nUrlainn

James Green

YULEFEST 2018
Bhí Yulefest ina thríú bliain tar éis dó fás ó neart go neart agus
bhí sé ar siúl ar feadh tréimhse ceithre seachtaine ó seoladh é i
dTeach Butler an 29 Samhain díreach suas go dtí an Bhliain
Nua. Lasadh soilse na cathrach an 1 Nollaig agus cuireadh
soilse breise leis ag ionaid Yulefest. Is féile ar fud an Chontae í
Yulefest agus mhaoinigh an PPN go leor pobal ar fud an
Chontae le haghaidh imeachtaí ceardaíochta, bia agus pobail sna
bailte agus sráidbhailte. I mbliana bhain roinnt carthanas
tairbhe as comhpháirtithe i bpríomhimeachtaí agus bronnadh
maoiniú a bhí ag teastáil go géar ar Cois Nore, Amber Refuge,
Good Shephard Centre agus ar High Hopes Choir.
I measc buaicphointí na féile bhí:
o
o
o
o
o

Féile Crann Nollag in Ardeaglais Naomh Cainneach
Siamsaíocht Shráide le Fire Pois
Aonach Ceardaíochta
Rith Medieval Mile le breis agus 1,400 iontrálaí
Ceolchoirmeacha Suaitheanta - High Hopes Choir & the Carlow Ukulele Band, High Kings,
Finbar Furey agus Vladimir’s Viennese Christmas

Ba bhuaicphointe suaitheanta eile an dráma Silent Night, ar éirigh go hiontach leis - athléiriúchán de
Shos Cogaidh Lá na Nollag sa Chéad Chogadh Domhanda, 25 Nollaig 1914 a tionóladh i mBeairic
Mhíleata James Stephens, Cill Chainnigh. Bhí sé seo le feiceáil ar an seó Sean O’ Rourke ar RTE
Radio 1.
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CUMARSÁID & NA MEÁIN SHÓISIALTA 2017
Cuireann an Chomhairle a teachtaireacht in iúl trí roinnt asraonta lena n-áirítear nuachtáin, raidió
agus meáin shóisialta. Tá an tábhacht a bhaineann le Meáin Shóisialta i gcumarsáid na Comhairle ag
dul i méid.
Déanann an Chomhairle 15 láithreán gréasáin a bhainistiú go díreach chomh maith le maoirseacht a
dhéanamh ar roinnt suíomhanna agus seirbhísí a sholáthraítear go seachtrach.
B’ionann líon carnach na n-amharc leathanach do shuíomhanna gréasáin na Comhairle i 2018 agus
2,761,552 méadú 1.7% ar fhigiúr 2017 de 2,714,698.
kilkennycoco.ie
visitkilkenny.ie
kilkenny.ie
kilkennylibrary.ie
kilkennycity.ie
kilkennyheritage.ie
investkilkenny.ie
kilkennyagefriendlycounty.ie
kmhp.ie
rhymerag.net

2016
1,108,658
1,032,563
155,373
122,892
37,653
15,470
9,131
4,486
5,202
1,235
2,492,663

2017
1,334,687
1,003,774
169,919
150,855
26,570
10,023
11,296
3,654
1,682
2,238
2,714,698

2018
1,484,003
826,894
183,222
224,550
14,423
11,397
9,221
4,384
1,149
2,309
2,761,552

Le linn 2018 tháinig méadú de 48,854 ar amhairc leathanaigh iomlána i gcomparáid le 2017. (1.7%).
Is ionann líon iomlán na leantóirí Facebook ar fud gach ceann de chuntais Facebook na Comhairle
agus 40,212, méadú de 13% ar fhigiúr 2017 de 35,491.
Turasóireacht
Príomh-Láithreán Comhairle
Contae
Oidhreacht Chill Chainnigh
Feasacht Comhshaoil
Infheistiú i gCill Chainnigh
Athchúrsáil an Dúin Mhóir

2016
20,000

2017
28,121

1,695

3,676

2,150
2,535
282
588
222
322
182
249
24,531
35,491
Tháinig méadú de 4,721 duine ar lucht leanúna iomlán Facebook.

2018
30,599
5,586
2,592
706
398
331
40,212

Teacht iomlán den phríomh-leathanach Facebook Chomhairle Contae Chill Chainnigh
(Ciallaíonn teacht an líon uaireanta a breathnaíodh ar phost ar phríomhleathanach Chomhairle Contae Chill
Chainnigh)

B’ionann an teacht iomlán le haghaidh leathanach Facebook Chomhairle Contae Chill Chainnigh
agus 1,637,521, méadú de 179% ar fhigiúr 20177,742.

Ráithe 1
Ráithe 2
Ráithe 3
Ráithe 4

2016
116,679
24,869
77,610
26,887
246,045

2017
112,941
96,449
86,611
291,741
587,742

2018
505,218
241,558
368,074
522,671
1,637,521

Tháinig méadú de 1,049,779 amhairc phostála ar theacht an phríomhleathanaigh Facebook.
Is ionann líon iomlán na leantóirí Twitter ar fud gach ceann de chuntais Twitter na Comhairle agus
24,618, méadú de 8% ar fhigiúr 2017 de 22,719.
Leantóirí Twitter

Cill Chainnigh
Visit Kilkenny
Fógraí Chill Chainnigh
Oifig Ealaíon Chill
Chainnigh
Infheistiú i gCill Chainnigh
Leabharlann Chill
Chainnigh

2016
6,754
4,731
3,358

2017
7,545
5,439
3,908

2,132

2,360

1,630

1,837

1,391

1,630

19,996

22719

Tháinig méadú de 1,899 duine ar an líon leanúna Twitter iomlán.

2018
7,906
5,965
4,394
2,506
1,947
1,900
24,618

OILIÚINT & SPEANSAIS NA gCOMHALTAÍ
DÁTA
5 go 7 Eanáir
12 go 14 Eanáir
2 go 4 Feabhra
16 go 18 Feabhra
22 Feabhra
17 Feabhra

9 go 11 Márta

COMHDHÁIL
Comhdháil Cheilteach: An tAcht
Airgeadais 2017
IPPB: Cáin Mhaoine Áitiúil 2018 - Ról
an tSeansailéara a Shainmhíniú
Comhdháil Cheilteach:
Beartas Comhtháthaithe an AE 2018
Comhdháil Cheilteach:
Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais
AILG:
Eolas ar na Meáin Áitiúla & Náisiúnta
AILG: Conas do theachtaireacht a chur i
láthair mar bhall de do Chomhairle trí na
Meáin Áitiúla & Náisiúnta

SUÍOMH

COMHAIRLEOIR
Michael McCarthy, Peter Cleere, Sean Tyrrell

TÁILLÍ
€300.00

SPEANSAIS
€1,473.40

John Brennan, Maurice Shortall

€290.00

€976.98

David Kennedy, Eamon Aylward

€200.00

€997.02

Corcaigh

Breda Gardner

€100.00

€336.87

An Iarmhí

Breda Gardner

€100.00

€306.19

An Lú
Dún na nGall
An Lú

Ceatharlach

Malcolm Noonan, Muintir Maurice S , Mary Hilda

€1,200.00

€900.83

An Lú

Cavanagh, Pat Fitzpatrick, Michael McCarthy,
Eamon Aylward, Pat Dunphy, Peter Cleere, John
Brennan, Fidelis Doherty, Melissa O'Neill
Andrew McGuinness

€100.00

€472.73

€100.00
€2,880.00

€428.70
€10,083.19

€2,295.00

€3,390.78

€400.00

1,720.53

€900.00

€3,258.08

€1,100.00

€5,069.72

23 go 25 Márta
6 Aibreán

Comhdháil Cheilteach: Scéim Tithíochta
Inacmhainne nua
Comhdháil Cheilteach: An tOchtú Leasú
Comhdháil Oiliúna LAMA Earraigh

12 go 13 Aibreán

Comhdháil Bhliantúil AILG

Port Láirge

19 Bealtaine

AILG:
Faisnéisiú ar Chomhchoistí Póilíneachta
AILG:
Faisnéisiú ar Chomhchoistí Póilíneachta

Maigh Eo

24 Bealtaine

19 Meitheamh

AILG:
Oiliúint Uisce Éireann

Corcaigh
Dún na nGall

Ger Frisby
David Kennedy, Pat O’Neill, Mary Hilda
Cavanagh, Ger Frisby, Joe Malone, John Brennan,
Maurice Shortall, Sean Tyrrell, Michael Doyle,
Mick McCarthy, Breda Gardner, Peter Cleere,
Matt Doran, Pat Millea, Eamon Aylward, Andrew
McGuinness, Patrick McKee, Pat Fitzpatrick
MH Cavanagh, David Kennedy, Joe Malone, John
Brennan, Maurice Shortall, Peter Cleere, Michael
McCarty, Sean Tyrrell, Breda Gardner, Michael
Doyle, Fidelis Ger Frisby, Pat Dunphy, Pat
Fitzpatrick, Pat Millea
Pat Millea, John Brennan, Pat Fitzpatrick, Maurice
Shortall

An Clár

Joe Malone, Peter Cleere, Michael McCarthy, Ger
Frisby, Breda Gardner, David Kennedy, Andrew
McGuinness, Mary Hilda Cavanagh, Melissa O'Neill

Ciarraí

Joe Malone, David Kenney, Michael McCarthy,
Andrew McGuinness, Ger Frisby, Peter Cleere,

Maurice Shortall, Pat Fitzpatrick, John Brennan, Pat
Millea, Eamon Aylward

DÁTA
23 Meitheamh

COMHDHÁIL
AILG: Oiliúint Uisce Éireann

22 go 27 Iúil

Scoil Samhraidh MacGill

6 go 7 Iúil

IPT: An Coimisiún Teorann
Toghcheantair Áitiúil
IPI: Treochtaí agus Cur chuige
Athraitheach maidir le Drugaí agus Alcól
AILG: Pleanáil ar Líne & an Tionscadal
Bainistíochta Foirgníochta Náisiúnta

3 go 5 Lúnasa
15 Meán Fómhair

27 go 29 Meán
Fómhair

12 go 13 Deireadh
Fómhair
18 Deireadh Fómhair

SUÍOMH
An Lú

TÁILLÍ
€600.00

COSTAIS
€2,096.41

Dún na nGall

COMHAIRLEOIR
Melissa O’Neill, Malcolm Noonan, Pat Dunphy,
Matt Doran, Mary Hilda Cavanagh, Michael Doyle
Pat Millea

€0.00

€700.00

Dún na nGall

Pat Fitzpatrick, Patrick McKee

€290.00

€1,016.59

Mary Hilda Cavanagh

€145.00

€379.85

€1,300.00

€3,633.31

€2,520.00

6,241.281

Mary Hilda Cavanagh

€55.00

€481.21

Eamon Aylward, Fidelis Doherty, David Kennedy,
Joe Malone, Pat Dunphy, Maurice Shortall,
Melissa O'Neill
Michael Doyle, Pat Dunphy, Melissa O’Neill,
Patrick O’Neill, Eamon Aylward

€385.00

€2,645.76

€675.00

€2,529.97

Ciarraí
Corcaigh

Ciarraí
Oiliúint an Fhómhair LAMA 2018

Sligeach
AILG: Oiliúint um Airgeadas & Buiséadú
na nÚdarás Áitiúil
AILG: Oiliúint um Airgeadas & Buiséadú
na nÚdarás Áitiúil

Luimneach

25 go 26 Deireadh
Fómhair

Oiliúint an Fhómhair AILG
AILG: Oiliúint um Chosaint Sonraí
Ginearálta

Cill
Chainnigh

Maurice Shortall, Pat Fitzpatrick, John Brennan,
Peter Cleere, David Kennedy, Joe Malone,
Malcolm Noonan, Pat Dunphy, Fidelis Doherty,
Ger Frisby, Eamon Aylward

€605.00

€267.96

15 Samhain

AILG: Oiliúint um Chosaint Sonraí
Ginearálta
Comhdhálacha Ceilteacha: Teidlíocht do
Sheirbhísí Sláinte

Cill Dara

Matt Doran

€55.00

€374.20

Corcaigh

Matt Doran

€100.00

€600.00

17 Samhain
23 go 25 Samhain

Muineachán

Andrew McGuinness, Breda Gardner, Sean
Tyrrell, Melissa O’Neill, John Brennan, Pat
Millea, Mary Hilda Cavanagh, David Kennedy,
Joe Malone, Pat Fitzpatrick, Peter Cleere, Pat
Dunphy, Mick McCarthy
Andrew McGuinness, Michael McCarthy, Michael
Doyle, Joe Malone, Sean Tyrrell, Ger Frisby,
Eamon Aylward, Matt Doyle, Melissa O’Neill, Pat
Dunphy, Patrick McKee, Maurice Shortall, Pat
Fitzpatrick, Pat Millea

14 go 16 Nollaig
14 go 16 Nollaig

Comhdhálacha Ceilteacha: Beartas
Comhtháthaithe an AE 2014 - 2020
IPI: Athchóiriú Rialtais Áitiúil ar
Chomhairlí Baile

An Lú

Michael Doyle

€100.00

€204.07

Loch
Garman

Fidelis Doherty

€145.00

€122.36

€16,940.00

€50,707.99

ACMHAINNÍ DAONNA
Déileálann an Rannóg Acmhainní Daonna leis na réimsí seo a leanas:







Straitéis Acmhainní Daonna
Pleanáil Lucht Saothair
Earcaíocht agus Roghnú
Párolla agus Aoisliúntas
Oiliúint agus Forbairt Fostaithe
Bainistíocht Feidhmíochta








Forbairt Ceannaireachta
Comhionannas
Bainistíocht Éagsúlachta
Cothromaíocht Oibre is Saoil
Caidreamh Tionscail
Sláinte, Sábháilteacht agus Leas na
bhFostaithe

Leibhéil Foirne
B’ionann líon na foirne a bhí fostaithe amhail an 31 Nollaig, 2018 agus 664 (Comhaireamh) nó 550
(Cobhéis Lánaimseartha).
Earcaíocht
Cuireadh i gcrích cur i bhfeidhm Phlean an Fhórsa Oibre Faoi Dhíon i 2018.
Reáchtáladh 30 comórtas ar an iomlán i rith na bliana agus mar thoradh air sin bhí 93 ball foirne nua
(faoi dhíon agus allamuigh) fostaithe san eagraíocht.
Clár na Mac Léinn Samhraidh & na nGarda Tarrthála
D'fhostaigh an Chomhairle 52 mac léinn i rith mhíonna an tsamhraidh 2018 chun réimse Piocadh
Bruscair, Garraíodóireachta agus obair shéasúrach eile faoin gclár seo a chlúdach.
Chomh maith leis sin, fostaíodh 15 Garda Tarrthála ar fud an Chontae le linn thréimhse an tsamhraidh
2018.
Seirbhís Chomhroinnte Párolla agus Aoisliúntais
Is é My Pay an tSoláthraí Seirbhísí Comhroinnte Rialtais Áitiúil a sheachadann an tseirbhís seo óna
oifigí i bPort Laoise, Co. Laoise. D'éirigh le Comhairle Contae Chill Chainnigh aistriú na feidhme
Aoisliúntais don Chomhairle chuig an Ionad Seirbhísí Comhroinnte i 2018.
Oiliúint & Forbairt
Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh tiomanta d'fhorbairt ghairmiúil agus phearsanta na bhfostaithe
go léir a chinntiú. Tá oiliúint agus forbairt dírithe ar chabhrú le fostaithe a bheith níos éifeachtaí ina
bpoist agus a gcumas a fhorbairt, agus spriocanna agus cuspóirí na Comhairle a chomhlíonadh ag an
am céanna. Seachadadh clár oiliúna cuimsitheach in 2018 a chuimsigh oiliúint Sláinte agus
Sábháilteachta, Cláir Foghlama Tríú Leibhéal agus ceardlanna agus oiliúint intí éagsúla eile. Seo a
leanas sampla de na cláir oiliúna a cuireadh ar fáil in 2018:







Rothaí Scrábacha
Spásanna Teoranta
Oiliúint Cosanta Sonraí
Déileáil le hIompraíocht Fhoréigneach & Ionsaitheach
Dheacair
Oiliúint Ardaitheoirí
Staidéar an Rialtais Áitiúil








Suíomh na Seirbhísí Faoi Thalamh
Láimhseáil Láimhe
Garchabhair Oibre
Pas Sábháilte
Úsáid Shábháilte de Dhréimire
Oiliúint Ionduchtúcháin Foirne

Déanann Comhairle Contae Chill Chainnigh iarracht, faoi réir na n-acmhainní atá ar fáil, éascú agus
tacú le fostaithe ar mian leo tabhairt faoi Chúrsaí Tríú Leibhéal a bhaineann lena ról agus le riachtanas
gnó na Comhairle agus a chuireann leis an ról sin.
Bainistíocht Tinrimh
Lean Comhairle Contae Chill Chainnigh ag bainistiú leibhéil neamhláithreachta de réir an Bheartais
Bhainistíochta Tinrimh.
Comhionannas agus Tacú le hÉagsúlacht
Is fostóir comhdheiseanna í Comhairle Contae Chill Chainnigh agus tá sí tiomanta do réimse leathan
beartas, cleachtas agus nósanna imeachta a bhfuil sé mar aidhm acu rannchuidiú agus feidhmíocht an
duine aonair a aithint, cumas gach duine a fhorbairt agus deis chomhionann a thabhairt do gach duine
a chuid tallainne a úsáid agus a (h)acmhainneacht a bhaint amach.
Tacaíonn Comhairle Contae Chill Chainnigh le fostaíocht de dhaoine faoi mhíchumas agus
comhlíonann sí an sprioc mar atá leagtha amach ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil.

INIÚCHADH INMHEÁNACH

Tá triúr ball seachtrach agus beirt bhall tofa ar an gCoiste Iniúchta.
Is é a ról:






Athbhreithniú a dhéanamh ar chleachtais agus nósanna imeachta tuairiscithe airgeadais na
Comhairle
Forbairt dea-chleachtais a chothú maidir le feidhm iniúchta inmheánaigh an údaráis áitiúil
Athbhreithniú a dhéanamh ar thuarascálacha airgeadais na Comhairle agus tuairisc a thabhairt ar
a torthaí
Éifeachtúlacht agus luach ar airgead a mheasúnú agus a chur chun cinn
Athbhreithniú a dhéanamh ar chórais a fheidhmíonn an t-údarás áitiúil chun rioscaí a bhainistiú.

Reáchtáladh ceithre [4] chruinniú den Choiste Iniúchta in 2018. Seo a leanas na príomhcheisteanna a
breithníodh:


Forbairt de Cheathrú na Mainistreach



Dréacht-Ráiteas Airgeadais Bliantúil 2017



Tuarascálacha Iniúchta Inmheánaigh



Príomhthionscadail Chaipitil



Tuarascáil Iniúchta Rialtais Áitiúil 2017



Tuarascálacha NOAC



Ranníocaíochtaí Forbartha Speisialta



Forbairt Turasóireachta agus Eacnamaíoch



Tuarascálacha VFM

BÓITHRE & IOMPAR
Ghlac na Comhaltaí Tofa le Scéim Oibreacha Bóthair 2018 do Chontae Chill Chainnigh in Aibreán
2018. B'ionann luach iomlán na Scéimeanna Cothabhála agus Feabhsúcháin agus € 21,049,440. Fuair
Comhairle Contae Chill Chainnigh maoiniú de € 384,388 chun cabhrú le costais ar tabhaíodh mar
gheall ar an drochaimsir i mí an Mhárta. D'éascaigh maoiniú forlíontach breise ón Roinn de € 600,000
tuilleadh oibreacha feabhsúcháin ar bhóithre neamhnáisiúnta.
D'éirigh le Comhairle Contae Chill Chainnigh € 780,806 (Oibreacha Cothabhála B12, Oibreacha
HD28 agus Oibreacha Cothabhála Caipitil) a fháil i maoiniú breise ó Bhonneagar Iompair Éireann
[BIE], i rith na bliana a cheadaigh oibreacha dearaidh, feabhsúcháin agus cothabhála breise ar
Ghréasán na mBóithre Náisiúnta.
D'éirigh le Comhairle Contae Chill Chainnigh in 2018 maoiniú a fháil faoin gClár CLÁR agus faoin
Scéim um Athnuachan Bailte agus Sráidbhailte, agus dáileadh € 303,464 agus € 652,280 uirthi faoi
seach. Leis an maoiniú faoin dá thionscnamh seo ligtear d’infheistíocht a chur in oibreacha
feabhsúcháin, tréscaoilteachta agus feabhsúcháin sábháilteachta i mbailte, i sráidbhailte agus i
gceantair tuaithe sa Chontae. Leithdháileadh suim de € 290,000 faoin Scéim Feabhsúcháin Áitiúil
(LIS) le haghaidh oibreacha ar bhóithre neamhphoiblí.
Tionscadail & Feabhsúcháin Chaipitil Bóithre
Le deich mbliana anuas infheistíodh caiteachas caipitil os cionn € 1 billiún i scéimeanna bóithre agus
mótarbhealaí i gCo. Chill Chainnigh.
TIONSCADAIL OLLMHÓRA
N25 Seachbhóthar Ros Mhic Thriúin
Bhronn BIE an Conradh PPP ar chuibhreannas BAM Iridium (an PPP Co.) i mí Eanáir 2016. Is é
conraitheoir na gComhairlí CPP BCC Civil Ltd agus comhfhiontar Dragados Ireland Limited.
Cuireadh tús le hoibreacha ar an suíomh i mí Feabhra 2016. Tá cuid mhór de na hoibreacha
foirgníochta curtha i gcrích ar chrosbhealach an N25 sa Ghleann Mór agus ar Íosbhealach Bhóthar an
Ghleanna Mhóir. Meastar go gcríochnófar an ghné seo den tionscadal go hiomlán sa R1 2019. Tá
príomhdhroichead Bhóthar na Bearú (a ainmneofar Droichead Rose Fitzgerald Kennedy) ag Pink
Rock ag dul ar aghaidh mar a bhí beartaithe agus ta sé beartaithe go mbeidh seachadadh iomlán na
Scéime oscailte don trácht i R3 2019.

Oibreacha Tógála ag Timpeallán an Ghleanna Mhóir agus
íosbhealach an bhóthair

Dearcadh Dhroichead na Bearú ó Pink Rock.

Foilsíodh nuachtlitreacha tionscadail ráithiúla agus scaipeadh go forleathan iad ar fhoirgnimh
phoiblí, i siopaí áise áitiúla agus ar láithreán gréasáin tionscadail tiomnaithe (www.n25newross.ie) .
Soláthraíonn sé seo nuashonruithe ar dhul chun cinn chomh maith le faisnéis faoi bhainistíocht
tráchta agus oibreacha bóthair.

Mórscéim N25 Gleann Mór go Port Láirge.

I Ráithe 4 de 2018, thug BIE faomhadh do Chomhairle Contae Chill Chainnigh seirbhísí
comhairleora innealtóireachta a fhostú chun céim phleanála agus deartha na Scéime seo a chur chun
cinn. Tá faisnéisiú chun comhairleoir a fhostú á thabhairt chun críche agus táthar ag súil go
ndéanfar tairiscint ar ghnólacht sainchomhairliúcháin i R1 2019.
Clár Feabhsúcháin Phábhála agus Mionoibreacha
Faoin gClár Feabhsúcháin Pábhála agus Mionoibreacha, arna mhaoiniú ag BIE, tá dul chun cinn
suntasach déanta ag Comhairle Contae Chill Chainnigh maidir leis na nithe seo a leanas:
Athlíniú Bhóthar an Challain N76: 4.38km - €8.75m
Síneann Scéim Athlíniú Bhóthar Challainn an N76 ó thimpeallán Chuarbhóthar an N76 ar Bhóthar
Challainn go díreach ó dheas ó Acomhal Bhaile an Bhrúnaigh. Forálann an Scéim go dtabharfar
isteach cosáin / rianta rothaíochta ar líne agus soilsiú poiblí ón gCuarbhóthar go dtí Cros Thigh na
Páirce agus athlíniú bóthair as líne idir Tigh na Páirce agus Baile an Bhrúnaigh. D’oscail an tAire
Stáit John Paul Phelan TD an scéim seo go hoifigiúil i láthair an Cathaoirleach, an Comhairleoir
David Fitzgerald an 29 Bealtaine 2018.

Réamh-Oibreacha. Amharc ó thuaidh ó acomhal Bhaile an
Bhrúnaigh

I nDiaidh na nOibreacha. Amharc ar Acomhal Bhaile an
Bhrúnaigh.

N78 Droichead Chaisleán an Chomair go dtí An Cúl Bán
Theas & An Cúl Bán Thuaidh go Crochta Arda
I gceist sa tionscadal seo bhí forleagan feabhsúcháin pábhála de
6.73km chomh maith le hoibreacha gaolmhara eile. Chuir
LAGAN an tionscadal cuid mhór i gcrích faoi dheireadh Ráithe 4
2018 le luach conartha de € 2,370,000.
Pábháil / cosáin nua ag Discovery Park, Caisleán an
Chomair.

Scéim Mionfheabhsúcháin Bhóthar na Carraige N24
Soláthraíodh leithdháileadh de € 43,000 i 2018 chun céim dheartha
na Scéime seo a chur chun cinn. Tionóladh comhairliúchán poiblí
i Halla Pobail Mhóin Choinn an 27 Samhain 2018, inar tugadh cur síos ar na roghanna bealaigh.
Táthar ag súil go bhfoilseofar an Tuarascáil Roghanna deiridh i R1 de 2019.

Acomhal N24 Bóthar an Túir & Acomhal Inkbottle
Soláthraíodh leithdháileadh de €310,000 i 2018 chun céim dheartha na Scéime seo a chur chun cinn.
Cuirfidh na sainchomhairleoirí ceaptha pleanáil, dearadh mionsonraithe, éadáil talún agus ullmhú
cáipéisí conartha chun cinn in 2019. Táthar ag súil go ndéanfar iarratas ar fhormheas Chuid VIII i R1
2019.
Cuireadh i gcrích bearta Sábháilteachta Eatramhacha, ar chostas de €87,000, i 2017 ag Acomhal
Bhóthar an Túir.
N25 Gráig na Cille (Comhcheangal Seachbhóthar Ros Mhic Thriúin) go Baile an Ghaill
Fuair Cill Chainnigh maoiniú ó BIE i 2018 chun dearadh agus ullmhúchán mionsonraithe doiciméad
conartha a chur chun cinn don scéim feabhsúcháin pábhála seo. Lorgaíodh tairiscintí i R3 le
Roadstone Ltd ar ceapadh iad le linn Ráithe 4 2018 chun na hoibreacha a chríochnú. Tá sé beartaithe
go dtosóidh an tionscadal seo ar an láthair go luath i R1 2019 le luach conartha de € 2,040,000
Scéim Mionfheabhsúcháin N77 Béal Átha Ragad go Baile na Slí

Soláthraíodh leithdháileadh de €95,000 i 2018 chun céim dheartha na Scéime seo a chur chun cinn.
Cuireadh isteach iarratas pleanála chuig an Bord Pleanála agus fuarthas tailte. Cuirfear an Scéim seo
chun cinn i 2019 faoi réir maoinithe.

Droichead coisithe Chaisleán an Chomair N78
Tá Oifig Bainistíochta Droichid atá ceangailte le
hOifig Dearaidh Réigiúnach Chill Dara ag cur
pleanáil agus dearadh an droichid chun cinn trí
chomhaontú alt 85 le Comhairle Contae Chill
Chainnigh. Táthar ag súil go ndéanfar iarratas ar
chead pleanála chuig an mBord Pleanála i R1 2019.
Tá an maoiniú don droichead coisithe nua á mhaoiniú
ag BIE agus táthar ag súil le dáta tosaithe tógála faoi
réir formheasa riachtanaigh i 2020.

An cosán atá ann
cheana féin thar an droichead ar a gcuirfear struchtúr cosán nua ina áit.

Oibreacha Cothabhála Bhóthar Náisiúnta B12
Fuair Comhairle Contae Chill Chainnigh € 250,000 chun aghaidh a thabhairt ar roinnt saincheisteanna
sonracha a d'aithin Innealtóirí an Cheantair Bhardasaigh ar ghréasán na mbóithre náisiúnta. I measc
samplaí de na hoibreacha bhí aghaidh le tabhairt ar lochtanna pábhála agus cosán a athsholáthar
chomh maith.

Cosán B12 roimh na noibreacha Bóthar Chill Chainnigh,
Caisleán an Chomair

Cosán Uasghrádaithe, Bóthar Chill Chainnigh, Caisleán an
Chomair

GRÉASÁN NA mBÓITHRE NEAMHNÁISIÚNTA

Clár Feabhsúcháin Athchóirithe agus Cothabhála Athchóirithe 2018
Maoinítear na príomhfheabhsucháin bhóthair ar an ngréasán bóithre Neamh-Náisiúnta ón Scéim
Deontais um Fheabhsúchán agus Athchóiriú Bóithre. Fuair an Chomhairle leithdháileadh deontais
de € 7,423,500 i 2018. Tugtar tús áite d'oibreacha faoin Scéim Mhaoinithe seo ar bhonn foráil a
dhéanamh d’fheabhsuithe ar rátáil riocht bóthair, sciorsheasmhacht agus neamhscagacht. I 2018,
feabhsaíodh 48.4 km faoin Scéim seo, agus feabhsaíodh 60km faoin gClár Cothabhála Athchóirithe
(Cóireáil Dromchla). Tá dul chun cinn suntasach déanta ar an ngréasán bóithre Neamh-Náisiúnta thar
na blianta ó tugadh isteach an Deontas Athchóirithe agus tá comparáid fabhrach idir rátáil riocht na
mbóithre i gContae Chill Chainnigh agus Contaetha eile.
Clár Sábháilteachta Neamh-Náisiúnta ar Chostas Íseal
Tá an Clár Sábháilteachta Neamh-Náisiúnta ar Chostas Íseal dírithe ar shuíomhanna feadh an líonra
bóithre neamh-náisiúnta a aithníodh mar chriosanna ina dtarlaíonn imbhuailte go minic. I measc na
n-oibreacha a rinneadh faoin gclár seo, bhí díliniú acomhail feabhsaithe agus spásanna
infheictheachta, maolú tráchta, díliniú feabhsaithe cois bóthair agus saoráidí trasnaithe coisithe
laistigh de cheantair uirbeacha. Cuireadh i gcrích deich scéim [10] faoin gclár seo ar chostas de
€282,000 i 2018.
Ba i Sráidbhaile an Robhair ar tugadh faoi cheann de na tionscadail le linn 2018 faoin gClár.
Sholáthair sé seo soláthar páirceála tiomnaithe, cosáin nua, soilsiú poiblí, draenáil agus trasnú coisithe
nua i gcomharsanacht na scoile agus na heaglaise sa Robhar.

Scéim Timpistí ar Chostas Íseal Críochnaithe sa Robhar.

PRÍOMH-SCÉIMEANNA FEABHSÚCHÁIN:

Scéim Feabhsúcháin Shráid Phádraig

Scéim Feabhsúcháin Shráid Phádraig
Leanadh ar aghaidh le hoibreacha i 2018 ar Scéim
Feabhsúcháin Shráid Phádraig a sholáthair uasghrádú ar an
gcosán reatha. Rinneadh é seo i ndiaidh oibreacha Uisce
Éireann ar thionscadal athsholáthair príomhlíonra ar an
tsráid. Feabhsaíonn an táirge deiridh tarraingteacht an tsráiddreacha go mór agus soláthraíonn sé nascacht níos fearr do
choisithe freisin.

Síneadh Chuarbhóthar Chill Chainnigh Thuaidh 1.5 km
Eisíodh an Ráiteas Tionchair Comhshaoil, Ordú Ceannaigh Éigeantaigh don scéim seo chuig an
mBord Pleanála an 13 Nollaig 2013. D’fhormheas an Bord Pleanála an RTC agus an OCÉ sa dara
ráithe de 2014. Lorg úinéirí talún áitiúla Athbhreithniú Breithiúnach ar an gcinneadh sin. I mí na
Bealtaine 2017, chuir an Ard-Chúirt an cás ar aghaidh chuig Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.
De bhun chinneadh Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, chuir an Ard-Chúirt le comhaontú an
Bhoird Phleanála i Ráithe 4 2018 an cinneadh chun an EIS agus an OCÉ a cheadú ar neamhní.
Cuirfidh Comhairle Contae Chill Chainnigh tús arís leis an bpróiseas anois chun iarratas úr a
dhéanamh chuig an mBord Pleanála chun an tionscadal a chur chun cinn. San am ónar ghlac an Bord
an cinneadh bunaidh i 2014, tá athrú tagtha ar an bpróiseas chun ceadú a lorg agus beidh ar
Chomhairle Contae Chill Chainnigh Tuarascáil MTT - Measúnacht Tionchair Timpeallachta a
ullmhú. Beidh aird ag an gComhairle faoi chinneadh Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh sa
chás thuas agus aird á tabhairt ar na saincheisteanna a aithníodh inti.
R700 Tóchar Bhaile Mhic Andáin.
Sainaithníodh easnaimh le linn Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte le gairid leis an tóchar
seo a iompraíonn sruth beag faoi na Bóithre Réigiúnacha R700, R448 trí Shráid Thobar Mhuire, Sráid
an Phíopa agus Sráid an Mhargaidh. Sa tréimhse eatramhach críochnaíodh suirbhéanna struchtúracha
mionsonraithe ar an tóchar tar éis maoiniú ón Roinn a fháil.
In 2018 cuireadh maoiniú ar fáil freisin faoin deontas feabhsúcháin sonrach a d'éascaigh
rannpháirtíocht sainchomhairleoirí chun an doiciméadú mionsonraithe deartha agus tairisceana a
ullmhú do na hoibreacha athshlánúcháin a mholtar. Eisíodh tairiscintí i R3 2018 agus táthar ag súil
go n-eiseofar an tairiscint chun na hoibreacha a chríochnú go luath sa chéad ráithe de 2019 agus go
mbeidh an dáta tosaithe tógála roimh dheireadh R1 2019. Beidh costas iomlán na n-oibreacha thart
ar € 800,000.
Sábháilteacht ar Bhóithre
Leanann an Chomhairle ar aghaidh ag maoiniú na feidhme tábhachtaí seo trí fheasacht ar
shábháilteacht ar bhóithre, trí chóras na maor scoile agus trí thacaíocht a thabhairt d'fheachtais um
shábháilteacht ar bhóithre pobail.
Ghlac na Baill Tofa le Plean Sábháilteachta Bóithre Chill Chainnigh 2015 go 2020 i mí Iúil 2015.
Leagtar amach sa Phlean seo treoirphlean soiléir maidir le dul chun cinn i réimse na sábháilteachta
bóthair suas go dtí deireadh 2020. Tá sraith de thionscadail agus de ghníomhartha sainithe mar bhonn
taca ag an bPlean ar fud na bpríomhréimsí idirghabhála, eadhon, Innealtóireacht, Oideachas,
Forfheidhmiú agus Rannpháirtíocht. Sa phlean, leagtar amach 45 tionscadal aonair le 54 Gníomh /

Sprioc don tréimhse go dtí 2020 agus tá na príomhghníomhaireachtaí ábhartha ag obair chun é sin a
sheachadadh.
Leanfaidh Comhairle Contae Chill Chainnigh agus an Garda Síochána ar aghaidh ag comhoibriú chun
feabhsuithe ar shábháilteacht ar bhóithre sa chontae a chinntiú.
Soilsiú Poiblí
Déanann Comhairle Contae Chill Chainnigh cothabháil ar thart ar 11,000 solas poiblí ar fud an
Chontae.
Tar éis próiseas tairisceana, chuaigh Údaráis Áitiúla Chill Chainnigh agus Cheatharlach i mbun
conartha nua le SSE Airtricity i mí Aibreáin 2017 chun soilsiú poiblí a chothabháil. Tá tréimhse an
chonartha seo ar feadh dhá bhliana agus tá an fhéidearthacht de shíneadh dhá bhliain eile ann. Déanfar
an cinneadh i R1 2019 ar chóir an scéim a fhadú ar feadh an dá bhliain bhreise mar a fhoráiltear sa
chonradh. Tá
an conradh le SSE Airtricity struchtúrtha mar chonradh seirbhíse cothabhála de chineál Sceidil Rátaí.
Le tabhairt isteach an chonartha cothabhála nua seo ginfear coigiltis don dá Údarás Áitiúil. Tá sé ar
intinn ag Cill Chainnigh an coigilteas seo a athinfheistiú i dtionscadail riachtanacha maidir le soilsiú
poiblí agus éifeachtúlacht fuinnimh.
Is é Energia an soláthróir fuinnimh do stoc soilsithe poiblí gan mhéadar agus is SSE Airtricity an
soláthróir den stoc soilsithe poiblí méadraithe. Déanann an tSeirbhís Náisiúnta Soláthair maoirseacht
ar an dá chonradh soláthair.
Is ionann an infheistíocht bhliantúil i soláthar soilsithe poiblí in aghaidh na bliana agus € 1.13m. Is
ionann oibreacha cothabhála agus caipitiúla anois agus 20% agus is ionann fuinneamh agus 80%.
Caitheadh thart ar € 900,000 ar an gcuntas fuinnimh agus caitheadh an t-iarmhéid € 230,000 ar
oibreacha cothabhála agus caipitil.
Clár Athsholáthair LED Chill Chainnigh in Eastáit Tithíochta 2018 (Céim 1)

Roimh & Tar éis an Athraithe go LED.
Chuir Comhairle Contae Chill Chainnigh, i gcomhar leis an 3CEA ag baint úsáide as deontas agus
maoiniú caipitil an SEAI, iarfheistiú i gcrích de thart ar 2200 solas go LED i 2018. Tá sé i gceist go
gcaithfear buiséad den chineál céanna i 2019 ag baint úsáide as maoiniú caipitil agus deontais
bhreise. Is é an príomhthiománaí don chlár iarfheistithe ná éifeachtúlacht fuinnimh agus coigilteas
costais.
Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh gníomhach ag spreagadh úsáide de theicneolaíocht soilsithe
LED i suiteáil nua soilsithe poiblí agus iarfheistithe. Ina theannta sin, tá úsáid teicneolaíochta atá
tíosach ar fhuinneamh á moladh i bhforbairtí nua atá pleanáilte sa Chontae.

SEIRBHÍSÍ UISCE
Ó 2014 i leith, is é Uisce Éireann an tÚdarás Seirbhísí Uisce do gach scéim uisce poiblí agus
fuíolluisce. Is í Comhairle Contae Chill Chainnigh an tÚdarás Seirbhísí Uisce don Earnáil Uisce
Tuaithe / Grúpa.
Faoin gComhaontú Seirbhíse dhá bhliain déag idir Uisce Éireann agus Comhairle Contae Chill
Chainnigh, déanann an Chomhairle seachadadh laethúil na seirbhísí uisce poiblí agus fuíolluisce thar
ceann Uisce Éireann. Maoiníonn agus bainistíonn Uisce Éireann an seachadadh seirbhíse, agus
cuireann an Chomhairle an seachadadh seirbhíse ar fáil don fhoireann agus déanann sí micreabhainistíocht air.
Sa Chomhaontú Seirbhíse, cumhdaítear:




cóireáil uisce poiblí agus fuíolluisce.
gréasáin uisce poiblí agus fuíolluisce.
bainistíocht tionscadal agus bainistíocht de thionscadail chaipitil fuíolluisce.

Oibriú & Cothabháil
Déanann Comhairle Contae Chill Chainnigh bainistiú ar 24 soláthar uisce óil poiblí agus 35 scéim
cóireála fuíolluisce poiblí thar ceann Uisce Éireann. I 2018, soláthraíodh 10.38 billiún lítear uisce
(28.5 milliún lítear / lá) trí líonra soláthair uisce poiblí Chill Chainnigh go dtí thart ar 65,000
custaiméir.
Is í 2017 an bhliain is déanaí a bhfuil an Tuarascáil um Cháilíocht Uisce Óil foilsithe ag an GCC ina
leith. Foilseofar tuarascáil 2018 níos déanaí i 2019.
I 2017, don seachtú bliain as a chéile, baineadh amach comhlíonadh micribhitheolaíochta 100% i
Scéimeanna Uisce Poiblí Chill Chainnigh (Meán náisiúnta 99.9%). Baineadh amach comhlíonadh
97.99% do pharaiméadair cheimiceacha (Meán Náisiúnta 99.4%).
Ag teacht le blianta beaga anuas, lean d’fheabhas a chur ar an leibhéal comhlíonta comhshaoil a
baineadh amach ag ionaid chóireála fuíolluisce Chill Chainnigh. Léirítear an treocht fhoriomlán seo
leis an bhfeabhas ar thorthaí a taifeadadh i dTuarascálacha Bliantúla um Fuíolluisce an GCC.
Clár Caipitil
Tá Clár Infheistíochta Caipitil Náisiúnta de chúig bliana (2017 - 2021) ag Uisce Éireann de € 3.5bn,
le breis agus € 60m san áireamh le haghaidh infheistíochta sna tionscadail seo a leanas i gContae
Chill Chainnigh le linn saolré an chláir.
Scéim Soláthair Uisce Réigiúnach Chathair Chill Chainnigh
De ghnáth, freastalaíodh ar an éileamh laethúil reatha ar sholáthar uisce óil go Cathair Chill Chainnigh
(thart ar 11,000m3 in aghaidh an lae) trí sholáthar 50% ó Choill an Treoigh (a fhaightear ón Fheoir)
agus soláthar 50% ó Bhaile Rád (a fhaightear ó aibhneacha na Daighne agus na Dúghlaise).
I mí na Nollag 2016, chuir Uisce Éireann iarratas pleanála isteach maidir le huasghrádú molta.
Samhlaíonn an togra atá leagtha amach san iarratas pleanála go bhfaighfear soláthar iomlán na
Cathrach ón bhFeoir. Tá uasghrádú agus síneadh le hIonad Cóireála Uisce Choill an Treoigh, mar
aon le stáisiún caidéil uisce cóireáilte agus 2.8 km de phríomhphíobán uisce cóireáilte ó Choill an
Treoigh go Baile Rád. Forálfaidh an scéim atá beartaithe go ndéanfar an t-uisce óil go léir a tháirgeadh
do Chathair Chill Chainnigh ag saoráid Choill an Treoigh le dáileadh ó na taiscumair atá ann cheana
féin ag Droim Deilgneach agus ag Baile Rád. Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh tar éis Cead
Pleanála a dheonú ach rinneadh an cinneadh a achomharc chuig an mBord Pleanála. Is é an dáta
breithe measta ón mBord Pleanála timpeall R2 2019.
Clár Caidéalaithe Oighir Chaisleán an Chomair
Glanadh breis agus 40km de líonra uisce Chaisleán an Chomair ag baint úsáide as an bpróisis
caidéalaithe oighir chun taiscí mangainéise a bhaint as na píopaí. Ba é seo an chéad uair a d'úsáid UÉ
an modh glantacháin seo in Éirinn. Bhí gá le hoibreacha coimhdeacha ar nós suiteáil de hiodraint,

comhlaí, méadair mhaighnéadacha nua, srl. chun na hoibreacha a éascú. Mar chuid den phróiseas
chun mangainéis a bhaint, rinneadh na meáin scagaire mangainéise a uasghrádú ag an GCF.
Gléasraí Cóireála Fuíolluisce Mhuileann an Bhata & Inis Tíog
Deonaíodh Cead Pleanála don dá thionscadal agus tá éadálacha Talún agus Ceada Slí fós ar siúl. Tá
imscrúduithe suímh ar siúl go leanúnach agus tá siad le bheith críochnaithe faoi dheireadh R1 2019.
Tá an dá scéim ina gconradh um Rannpháirtíocht Luathchonraitheora (ECI) le ceapachán
conraitheora ar tí tarlú. Tá luach measta na n-uasghráduithe thart ar € 3m
Scéim Soláthair Uisce Réigiúnach Ghabhráin
Tionóladh cruinniú réamhphleanála leis an gComhairle i R4, 2018, agus cuireadh fáilte dearfach
roimh an tionscadal. Fógraíodh OCÉ. Críochnaíodh imscrúduithe láithreáin i mí na Nollag 2018.
Cuireadh clár samplála uisce amh ar tairiscint agus ceapfar an conraitheoir i R1 2019. Tá samhaltú
hiodrálach ar siúl go leanúnach agus beidh sé críochnaithe faoi dheireadh R1 2019. Tá ullmhúchán
na gcáipéisí ar siúl go leanúnach agus é ar intinn na hoibreacha a sholáthar trí chonradh DearadhTógála.
Oibreacha Athshlánaithe Príomhlíonra 2018
 Sráid Phádraig - oibreacha athshlánaithe príomhphíopaí, cuireadh i gcrích an suiteáil de 370m de
phríomhphíobáin Uisce agus oibreacha gaolmhara.


An Daingean agus Ardaire, Cill Mhic Bhúith - suiteáil críochnaithe ar thart ar. 3km de
phríomhphíopa uisce agus méadair uisce ghaolmhara.



Sráid an Mhuilinn, Achadh Úr - cuireadh an tsuiteáil i gcrích ar 400m de phríomhphíobán uisce
180mm ag Sráid Chill Chainnigh, Achadh Úr. Tosóidh oibreacha breise i mí Eanáir 2019.



Sráid an Deagánaigh agus Sráid an Mhuilinn Dhuibh, Cill Chainnigh - críochnaíodh poill trialach
i R4 2018. Oibreacha le tosú ar phríomhphíopa nua a leagan i R1 2019.



Sráid Shéamais, Cill Chainnigh - críochnaíodh poill trialach i R4 2018. Oibreacha le tosú i R1 de
2019

Suiteáil de phíopa cúlchaise ó GCF
Ghabhalmhaí

Príomhphíopa nua uisce a shuiteáil san Achadh
Úr (obair á déanamh faoin gClár Líonra Uisce)

Suiteáil de phríomhphíopa uisce nua le
Druileáil Threorach san Achadh Úr

Clár Uasghrádaithe Teiliméadrachta
Leanadh den uasghrádú ar threalamh Teiliméadrachta (Scada) ag Gléasraí Cóireála Uisce agus ag
Taiscumair a áirítear sa chlár um Rialú pH agus Díghalraithe i 2018. Faoi láthair, tá 95% de na
láithreáin críochnaithe.
Clár Glantacháin Taiscumair agus Miondeisiúcháin
Leanadh le glanadh taiscumar i 2018 agus tá 80% críochnaithe. Rinneadh mór-dheisiú ar bhallaí agus
ar urlár i dtaiscumar i nDroim Deilgneach. Rinneadh athsholáthar claibín agus deisiúcháin bheaga ag
roinnt láithreán.
Clár Stórála Uisce Cóireáilte
Roghnaíodh dhá shuíomh i gCill Chainnigh le haghaidh taiscumair nua mar gheall ar easpa stórála
leordhóthanach ag na suíomhanna taiscumar reatha i gCallainn agus i mBaile Shéamais. Tá
comhairleoirí le tosú ar an réamhdhearadh go luath i 2019.

Clár Uisce Tuaithe
Cé gurb í an GCC an tÚdarás Maoirseachta do sholáthairtí uisce poiblí, is í Comhairle Contae Chill
Chainnigh an t-údarás maoirseachta do sholáthairtí príobháideacha uisce i gContae Chill Chainnigh,
a thagann faoi na Rialacháin um Uisce Óil.
Áirítear leis seo 134 Soláthair Príobháideach beag (SPS), lena n-áirítear scoileanna, áitreabh bia agus
eastáit tithíochta tuaithe de ghnáth.
Bainistíonn agus leithdháileann an Chomhairle deontais Rialtais a ceadaíodh faoin gClár Uisce
Tuaithe do ghrúpscéimeanna uisce agus fuíolluisce, chomh maith le deontais toibreacha
príobháideacha.
Tá 195 Grúpscéim Uisce ann, agus foinsí féin á bhfreastal ar 125 díobh sin agus príomhlínte poiblí á
bhfreastal ar 70 díobh sin.
I 2018 d'íoc an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil €381,203 le Comhairle Contae Chill
Chainnigh as oibreacha a rinneadh mar chuid den Chlár Uisce Tuaithe mar seo a leanas:


€ 16,720 le haghaidh Uasghrádaithe Cóireála Grúpscéimeanna Uisce. Áiríodh leis seo
oibreacha ag Lios ar Glinn agus ag Dún Bile.



€ 115,524 le haghaidh Méadair Uisce a shuiteáil i nGrúpscéimeanna Uisce. Áiríodh leis seo
oibreacha ag 12 Ghrúpscéim Uisce sa Chontae



Caitheadh € 116,862 ar Uasghrádaithe Gréasán de Ghrúpscéimeanna Uisce. Áiríodh leis seo
oibreacha ag Caisleán an Bhairínigh, An Chloch Mhantach, Cill Ó Siúláin, agus Baile Mhadóg.



Caitheadh € 132096 ar GWS a Thógáil i gCúram ag Uisce Éireann. Áiríodh leis seo oibreacha
ag GWS Bhaile Nua Baile na nEirleach

Íocadh Fóirdheontais Grúpa i leith chostais feidhmiúcháin oibriúcháin de Scéimeanna Uisce de €
328,125 san iomlán le 50 Grúpscéimeanna.
Eisíodh faomhadh le haghaidh 81 iarratas deontais chun toibreacha a sholáthar do thithe
príobháideacha. Íocadh amach € 136,949 san iomlán maidir le deontais tobair.

Príomhphíopa Éirí Amach Caisleán an Bhairínigh

Scéim Faoisimh Tuilte
D'fhoilsigh Oifig na nOibreacha Poiblí Plean Bainistíochta um Riosca Tuilte (FRMP) do 29
dobharcheantar abhann, lena n-áirítear an Fheoir, an tSiúir agus an Bearú i mBealtaine 2018. Sa
Phlean, aithnítear bearta tuile neamhstruchtúracha agus struchtúracha atá beartaithe chun pobail a
chosaint ó bhaol tuilte. Bhí sé mar aidhm ag oibreacha struchtúracha laghdú a chur ar an dóchúlacht
agus/nó an méid tuile a aithníodh le linn an chláir.
Aithníodh go bhféadfadh sé phobal i gCill Chainnigh leas a bhaint as Scéimeanna Faoisimh Tuilte,
is iad sin i nGráig na Manach, Baile Mhic Andáin, Achadh Úr, Baile an Phoill, Inis Tíog agus Baile
Héil. Is éard atá sna hoibreacha atá aitheanta sna pleananna ná cosaintí crua, claífoirt, ballaí agus
bratphíleáil a thógáil sna háiteanna a bhfuil gá leo. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach
bhfuil na bearta a aithníodh cinntitheach agus go mbeidh gá le measúnú ar leibhéal tionscadail roimh
phleanáil / taispeántais phoiblí, ina ndéanfar measúnuithe níos mionsonraithe ag an leibhéal áitiúil.
Tarlóidh tuilleadh comhairliúcháin leis an bpobal agus le geallsealbhóirí ag an am seo.

Is ar Oifig na nOibreacha Poiblí atá an fhreagracht na scéimeanna a chur i bhfeidhm agus aithníodh
maoiniú suntasach (€ 1bn) chun na scéimeanna seo agus gach scéim eile a chur i bhfeidhm ar bhonn
náisiúnta thar na 10 mbliana atá romhainn.
Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh tiomanta do bheith ag obair le hOifig na nOibreacha Poiblí
chun na scéimeanna seo go léir a sheachadadh agus d'aontaigh Oifig na nOibreacha Poiblí ceapachán
foirne chuig Comhairle Contae Chill Chainnigh i 2018 chun dearadh, pleanáil agus tógáil de bhearta
faoisimh tuilte a bhainistiú tríd an gContae. Cuirfear tús leis an measúnú i R1 2019 le tiomantas do
thús áite a thabhairt do Ghráig na Manach agus do Bhaile Héil ar dtús.

STIÚRTHÓIREACHT
SEIRBHÍSÍ TITHÍOCHTA, SÓISIALTA,
POBAIL
& CULTÚRTHA
Stiúrthóir Seirbhísí:

An tUasal Mary J. Mulholland

TITHÍOCHT
TITHÍOCHT & CÓIRÍOCHT
Sa Stiúrthóireacht Tithíochta, ionchorpraítear raon leathan seirbhísí d'iarratasóirí agus do thionóntaí
chun soláthar cóiríochta neamhspleách agus tacaithe a éascú agus chun tacú leis. Baintear é seo amach
trí thacaíochtaí éagsúla tithíochta sóisialta a thairiscint trí na hÚdaráis Tithíochta, an Earnáil
Dheonach agus Phríobháideach.
Coiste Beartais Straitéisigh Tithíochta
Tháinig an coiste le chéile 5 huaire le linn 2018 agus scrúdaíodh na hábhair seo a leanas;
Athbhreithniú ar an gClár Cóiríochta don Lucht Siúil 2014-2018, Plean Straitéiseach Chill Chainnigh
do Straitéis um Dhaoine faoi Mhíchumas 2016 - 2020, Easpa Dídine agus anailís mhíosúil, Tuarascáil
Bhliantúil 2017, Scéim Deisiúcháin agus Léasaithe, Lámhleabhar Tionóntaí, Clár Caipitil 2017-2021,
Measúnú ar Riachtanais Tithíochta, Forbairt Chónaithe Os Cionn an tSiopa- Tionscnamh na
gCathracha Beo, Clár Athlonnaithe na nDídeanaithe
Is iad seo a leanas na Príomh-Sheirbhísí Tithíochta:
Clár Caipitil Tithíochta 2018
Chuir an tAire do Thithíocht litir dar dáta 18 Aibreán 2018 inar chuir sé in iúl do Chomhairle Contae
Chill Chainnigh a chuid spriocanna seachadta athbhreithnithe faoi Atógáil Éireann i 599 aonad don
tréimhse 2018-2021 agus le sprioc ar leith de 133 aonad le haghaidh na bliana 2018.
I rith 2018, rinneadh dul chun cinn mar seo a leanas i roinnt scéimeanna:
Cur i gCrích:
 5 aonad ag Bealach an Tóchair, Áth na nUrlainn
 1 Teachín Tuaithe Bearna, Achadh Úr
 9 n-aonad faighte mar fhorbairt lándéanta ag an nGeata Beag, Port an Chalaidh
 9 n-aonad ag Bóthar an Taobh, An Móinín Rua (Tithíocht Oaklee)
 4 aonad i gCéim II, Scéim Tithíochta Grúpa Naomh Caitríona, An Baile Fliuch, Cill Chainnigh
 5 aonad ag an nGraoineach, Cill Chainnigh
 4 aonad ag Bóthar Smith, Béal Átha Ragad (Oaklee)
 15 aonad ag an Mainéar Challainn, An Lána Glas, Callainn (Léasú Fadtéarmach)
 12 aonad ag Ogenty, Gabhrán
 18 aonad ag Bealach an Tóchair, Áth na nUrlainn
 6 aonad ag Garraí an Chrainn, Cill Chainnigh (SOS)
 12 aonad ag Sciathán 52, Lána na hEaglaise, Cill Chainnigh (Good Shepherd Centre)
 2 aonad ag Dove AHB i Port an Chalaidh
 10 n-aonad ag Carraig an Éidigh, Ros Bearrcon (Tithíocht Chomharchumainn)
 2 aonad ag Bóthar Uí Lochlainn, Cill Chainnigh (Respond)

Tithíocht á thógáil ag Bealach an Tóchair

Scéimeanna Tógála ar Bun
 38 aonad Páirc Hoban, Callainn, Cill
Chainnigh
 54 aonad ag Sráid an Bhaile Bhoicht, Cill
Chainnigh
 27 aonad ag Sráid Bhailcín, Cill Chainnigh
 11 aonad ar Bhóthar Nuncio, Cill Chainnigh
 1 aonad ag Corrán Naomh Muire, Bóthar
Hebron

Scéimeanna Tógála le tosú i 2019
 33 Dún an Ghaill, Caisleán an Chomair
 17, an Phríomhshráid Baile an Phoill
 22 aonad, Ascaill an Stáisiúin, Béal Átha
Ragad
 4 aonad ag an Maide Dubh, Callainn
 40 aonad ag Baile Mháiréide, Bóthar
Challainn

Tugann an tAire Damien Béarla cuairt ar an
suíomh ag Bolton

Síniú conartha do Thithíocht Bolton

Tráthnónta Eolais
Reáchtáladh tráthnónta comhairliúcháin i mBaile an Phoill, i mBéal Átha Ragad, in Óstán Newpark
chun forbairtí áitiúla ina gceantar a chur in iúl don phobal áitiúil.
Éadálacha
Chuir KCC 29 ceannachán i gcrích agus tá 28 aonad eile ar chéim aontaithe díola
Chuir Comhlachtaí Deonacha 49 ceannachán i gcrích agus tá 48 aonad eile ar chéim aontaithe díola
Ar an Luan, 15 Deireadh Fómhair, d'oscail an tAire John Paul Phelan na haonaid tithíochta sóisialta
is nuaí de Comhairle Contae Chill Chainnigh go hoifigiúil ag an nGraoineach gar do lár na cathrach.
Tithe aon seomra leapa is ea na haonaid tithíochta seo a úsáidfear mar chóiríocht ghearrthéarmach do
dhaoine a bhfuil géarghá acu le tithíocht, mar mhalairt luachmhar ar chóiríocht seomra óstáin a úsáid.
An Scéim um Chóiríocht ar Cíos [SCC] & Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta [ÍCT]:
 Caitheadh € 5.9 milliún ar SCC i 2018.
 Tá 532 Maoin SCC ina gcuid de roghanna tithíochta sóisialta anois.
 Glacadh le 27 réadmhaoin i 2018 agus d'fhág 39 an Scéim SCC in 2018
 Tugadh an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta isteach i lár mhí Dheireadh Fómhair, 2014. Bunaíodh
1,370 tionóntacht ó cuireadh tús leis na scéimeanna agus bhí 865 beo amhail 31/12/2018.
 Tá breis agus 100 teaghlach ar fhorlíonadh cíosa i gCill Chainnigh faoi láthair
Chomh maith leis an 50,000 aonad atá le seachadadh go náisiúnta faoi Atógáil Éireann trí Éadáil,
Tógáil agus Léasú, tá an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT) agus an Scéim um Chóiríocht ar Cíos
(SCC) fós mar fhoirm láithreach tacaíochta de thithíocht shóisialta agus meicníocht éifeachtach chun
freastal ar riachtanas tithíochta.
Tá an Roinn ag obair le gach Údarás Áitiúil chun spriocanna ÍCT agus SCC a bhunú ar bhonn
bliantúil. Tá an sprioc bhliantúil móide sprioc sheachtainiúil maidir le ÍCT mar aon le ráta aistrithe
forlíonta cíosa ÍCT i 2018 do Chill Chainnigh leagtha amach sa tábla seo a leanas;

Sprioc

SCC
Iomlán

Iomlán
ÍCT

ÍCT
seachtainiúil

23

120

2

Forlíonadh Cíosa
go ÍCT

Líon Iomlán na
nAistrithe RS
Measctha

18

41

Líon Iomlán
na
dTeaghlach
Nua
143

78

252

[15% den ÍCT nua]

Seachadadh
2018

i

42

210

4 [meán]
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Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean 2018
 Bhí 273 cás gan dídean i rith 2018, laghdú de 46 ar 2017.
 Bhí 34 daoine ag baint leasa as cóiríocht éigeandála amhail an 31 Nollaig, ar a raibh 2 teaghlach
 Ní bhfuarthas aon duine a bhí ina chodladh amuigh i gCathair Chill Chainnigh agus ina Phurlán
ar oíche an Chomhaireamh Oifigiúil um Chodladh Amuigh a rinneadh i mBealtaine agus Nollaig
2018.
Cóiríocht Phríobháideach ar Cíos
Tá sprioc leagtha síos ag an Roinn maidir le 465 cigireacht le déanamh in 2018. Is mar seo a leanas
atá staid dheireadh na bliana:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)

líon iomlán na gcigireachtaí a rinneadh in 2018 ................................................ 514
(a) Cigireacht don Chéad Uair .................................................
364
(b) Cigireacht don Chéad Uair ..................... ………………….
150
líon na gcigireachtaí deiridh a bhain comhlíonadh amach i 2018 .................... 164
líon na bhFógraí Feabhsúcháin a eisíodh i 2018 ................................................... 18
líon na bhFógraí Toirmisc a eisíodh i 2018 ............................................................. 2

Clár Cóiríochta don Lucht Siúil [CCLS]
Cé gur 2018 í an bhliain dheireanach den Chlár Cóiríochta don Lucht Siúil CCC ar (CCLS) 20142018, beidh an Clár reatha de bheith i bhfeidhm suas go dtí 1 Iúil 2019 de réir Chiorclán 35/2018.
Amhail an 31 Nollaig 2018, tá 70 aonad cóiríochta
seachadta ag CCC faoin gClár, os cionn na sprice de 65
aonad cóiríochta atá leagtha amach sa CCLS don
tréimhse ama. Is gá tagairt ar leith a dhéanamh
d’athfhorbairt Láithreán Stad Naomh Caitríona go
Scéim Tithíochta Grúpa, tógáil de theacht breise ag
Hebron Naomh Mhuire agus líon na dteaghlach
nuabhunaithe ar tugadh cóiríocht dóibh le linn saolré
an chláir.
Faoi Alt 10 d'Acht na dTithe (Cóiríocht don Lucht Siúil), 1998 tá sé ordaithe ag an Aire gur chóir
don chlár cóiríochta eile a bheith ar feadh tréimhse 5 bliana don tréimhse 1 Iúil 2019 go dtí 30
Meitheamh 2024. Tá tús curtha le hullmhú agus measúnú an riachtanais don Chlár Cóiríochta don
Lucht Siúil.
Beidh an dréachtchlár ar fáil le scaipeadh agus le hiniúchadh faoin spriocdháta 1 Aibreán 2019 nuair
a iarrfar ar aighneachtaí i scríbhinn. Is 30 Meán Fómhair 2019 é an dáta deireanach chun glacadh leis
an gClár ag comhaltaí na Comhairle
Measúnú ar Riachtanais:
Cuireadh Measúnacht um Riachtanais Tithíochta i gcrích i 2018 (Tuairisc Achomair) agus léiríonn
sé líon na n-iarratasóirí faofa (Glan Riachtanas) ar ár Liosta Feithimh Tithíochta amhail an 11
Meitheamh 2017, ie 971. Ní áirítear aistrithe, SCC agus ÍCT san fhigiúr Glan-Riachtanais. Baineadh
307 teaghlach as an Liosta Tithíochta agus níor fhreagair 245 teaghlach ar ár n-iarratas ar fhaisnéis.
Liosta Tithíochta
Is ionann an t-éileamh tithíochta comhlán atá ann faoi láthair amhail 31 Nollaig 2018 agus 2,070 agus
tá anailís chomparáideach le blianta roimhe seo leagtha amach thíos:
Bliain
Nollaig 2018
Nollaig 2017
Nollaig 2016
Nollaig 2015
Nollaig 2014

Líon ar an Liosta Tithíochta
2,070
2,180
2,059
(Measúnú Reachtúil 2016)
2,744
2,456

Nollaig 2013
Nollaig 2012
Nollaig 2011
Nollaig 2010

2,144
(Measúnú Reachtúil 2013)
3,688
3,118
2,876

Stoc Tithíochta á Chothábháil:
 Rinneadh 16 teach a oiriúnú agus cuireadh i gcrích síneadh amháin ar chostas de €215,377
 Aisfheistíodh 74 teach de chuid an ÚÁ ar chostas € 172,894
 Rinneadh 5,071 glao ag lorg deisiúcháin tithíochta i 2018
Grúpaí Bainistíochta Eastáit
 Leithdháileadh 55 Deontas Bainistíochta Eastáit (€ 55,000) i 2018 ar ghrúpaí pobail agus ar
Chónaitheoirí.



Ceadaíodh maoiniú do 8 n-iarratas ar Thionscadail Feabhsúcháin d’Eastáit Mhóra i mí Iúil. Ina
measc bhí:
Páirc Hebron € 4,000
Páirc an tSéipéil ................................. €3,500
Corrán Brandon ................................. €2,000
Eastát Woodland ................................ €2,425








Garrán Shamrock ............................... €2,000
Fionnradharc ..................................... €4,000
An Pháirc Nua Íochtarach .................. €4,000
Ascaill na hEaglaise .......................... €4,000

Seachadadh Cláir Chomhpháirtíochta Spóirt do dhaoine óga faoi mhíbhuntáiste in eastáit
RAPID Chomhairle Contae Chill Chainnigh.
Eisíodh eagráin 8,9,10,11 agus 12 de nuachtlitir idirghníomhach Chomhairle Contae Chill
Chainnigh i 2018.
Is ionann an meán-lucht léitheoireachta lena n-áirítear an iris agus an postáil mheán sóisialta. in
aghaidh na heisiúna / na n-alt 9,10,11,12 agus 1,600 -2,200 in aghaidh na heisiúna. B’ionann na
hamhairc físe is mó ón iris agus 33,000 i 2018.
Comórtas na nEastáit Slachtmhara - Bhí breithiúnas na nEastát Slachtmhara Chomhairle
Contae Chill Chainnigh ar siúl i mí Lúnasa / luath i mí Mheán Fómhair., agus fógrófar na
mbuaiteoirí i mí Eanáir 2019.
Gradaim Náisiúnta Mórtas Áite ; Tugadh onóir do ghrúpaí pobail Chill Chainnigh ag na
Gradaim Mhórtas Áite de chuid IPB, a bhí ar siúl i Halla na Cathrach, Corcaigh an 17 Samhain.
Mapa Foláirimh: cuireadh tús le feachtas chur chun ar líne den Mhapa Foláirimh nua i Meán
Fómhair 2018. B’ionann líon na síntiúsóirí i 2017 agus 1,783 agus b’ionann líon na síntiúsóirí i
2018 agus 2,605, sin méadú de 46%.

Scéim Iasachtaí Tithíochta & Ceannach Tionóntaí
Is morgáiste nua atá á thacú ag an Rialtas do cheannaitheoirí céaduaire é Iasacht Baile Atógáil
Éireann. Tá sé ar fáil ar fud na tíre ó gach údarás áitiúil ón 1 Feabhra 2018. Is féidir le ceannaitheoirí
céaduaire iarratas a dhéanamh chun maoin nua nó athláimhe a cheannach, nó chun a dteach féin a
thógáil.
Tá an t-uasmhéid iasachta faoi Iasacht Baile Atógáil Éireann teoranta do 90% de luach margaidh na
maoine is é sin uasmhéid iasachta de €225,000. Tairgeann Iasacht Baile Atógáil Éireann táirgí ar thrí
ráta:
2% seasta ar feadh suas le 25 bliain (APR 2.02%)

2.25% seasta ar feadh suas le 30 bliain (APR 2.27%)
2.30% inathraitheach (faoi réir luaineachta) ar feadh suas le 30 bliain (APR 2.32%)






Fuarthas 38 iarratas ar iasachtaí i 2018
Ceadaíodh 24 Iasacht ar luach de €2,738,729
Íocadh 29 Iasacht amach i 2018 arbh fhiú € 3,171,660 iad lena n-áirítear iasacht atógála agus carabhán
B’ionann an meán-iasacht baile a íocadh amach i 2018 agus € 117,068
Díoladh cúig theach faoin Scéim Cheannaigh ag Tionóntaí (Incriminteach) arna maoiniú ag an
ÚÁ ar luach iomlán € 433,525

Iompair Fhrithshóisialta
Fuarthas 138 gearán le linn 2018, laghdú de 18 ar an mbliain roimhe sin.
Clár Athlonnaithe do Dhídeanaithe
Ar bhonn náisiúnta, gheall an rialtas trí Chlár Cosanta na hÉireann do Dhídeanaithe sábháilteacht
agus cosaint a thairiscint do thart ar 4000 iarrthóir tearmainn / dídeanaí. Leis an gClár, tá Éire tiomanta
d’áit shábháilte a thabhairt do theaghlaigh agus do leanaí a bhfuil iallach orthu a dtithe a fhágáil mar
gheall ar chogadh agus ar choinbhleacht. Tá Cill Chainnigh mar chuid den fhreagra sin agus
d'aontaigh sé 140 Dídeanaí Siriach (25/30 teaghlach) a athlonnú mar chuid de Chlár Cosanta na
hÉireann do Dhídeanaithe.
Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh ina cathaoirleach ar Choiste Athlonnaithe Reachtúil a oibríonn
i gcomhar leis an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais chun teaghlaigh i gCill Chainnigh a
athlonnú. Tacaíonn Oibrí Athlonnaithe agus Ateangaire Idirchultúrtha leis an bpróiseas seo, atá
maoinithe go léir tríd an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais.
Go dtí seo, d'athlonnaigh Cill Chainnigh 111 Dídean Siriach (20 teaghlach) i seacht láthair (7) ar fud
an chontae agus tá siad ag obair chun 24-30 duine eile (4-6 teaghlach) a athlonnú faoi Ráithe 2 2019.
Deontais Príobháideacha Tithíochta:
Scéim Oscailte Cúnaimh Tithíochta do Dhaoine Scothaosta (HOP) 2018: B’ionann líon iomlán na
ndeontas HOP a fuarthas faoin dáta deiridh i mí na Nollag agus 275, méadú de 38 iarratas ar an
mbliain roimhe sin.
Seo a leanas líon na ndeontas Príobháideach a íocadh i 2018;
Scéim
HGD

Líon
69

Méid Ceadaithe
€806,269

MAG

26

€124,199

HOP

143

€795,266

238

€1,725,734

Bhunaigh Painéal Teiripeoirí Saothair nua i 2018 chun measúnú a dhéanamh ar ár n-iarratais leighis
ar chúnamh deontais.
Straitéis Míchumais:
Thionóil an Grúpa Stiúrtha Tithíochta agus Míchumais 4 huaire i rith 2018 agus reáchtáladh roinnt
fo-choistí ar dhí-chruinniú Naomh Pádraig:
o 4 Iúil 2018
o 5 Meán Fómhair 2018

o 16 Deireadh Fómhair 2018
o 12 Nollaig 2018

Tá dí-chruinniú Naomh Pádraig ag dul ar aghaidh agus athlonnaítear cónaitheoirí ar ais go cóiríocht
de chineál pobail. Bhí an Fochoiste Cruinniú ar siúl an 7 Meitheamh le Naomh Pádraig, an FSS agus
na nÚdarás Áitiúil i láthair.




Dí-chruinníodh 12 duine i 2018 i gcóiríocht bhuan .
Dí-chruinníodh 10 duine i gcóiríocht phríobháideach ar cíos .
Tá 17 duine aonair le díchruinniú le linn 2019/2020

Mhaoinigh Comhairle Contae Chill Chainnigh Oaklee AHB chun 4 aonad a sholáthar ar Bhóthar
Smyth, Béal Átha Ragad agus 2 aonad ar Bhóthar Uí Lochlainn, Hebron, Cill Chainnigh faoin Scéim
Cúnaimh Chaipitil i 2018

POBAL


Ceadaíodh € 652,280 san iomlán do 5 thionscadal faoi Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile
2018.



Ceadaíodh an tsuim de € 561,750 faoin gClár Athbheochana agus Forbartha Tuaithe maidir le dhá
thionscadal “Réidh le dul ar aghaidh” - Athghiniúint Pháirc an Aonaigh Ghlais agus Conláistí an
Mhóta i gCallainn i gCill Chainnigh.



Bronnadh maoiniú ar thionscadail phobalbhunaithe ar luach iomlán € 250,000 faoi Scéim
Deontais Chaipitil Áiseanna Pobail agus Cultúir na Comhairle.



Ceadaíodh 11 tionscadal faoi scéim CLÁR 2018 - bronnadh maoiniú iomlán de €303,465.



Leithdháileadh suim de €281,205 ar 49 tionscadal pobail faoin gClár um Fheabhsúchán Pobail.



Leithdháileadh € 8,696 breise (faoin gClár um Fheabhsúchán Pobail) ar 6 bhothán Fir atá
cleamhnaithe le Cumann Náisiúnta Bhothán na bhFear.



Ceadaíodh leithdháileadh de € 100,000 i ndáil le cuimsiú de Shráid an Droichid Uachtarach,
Callainn, i gclár píolótach Roinne chun cónaí i lár an bhaile a spreagadh.



Fuair 5 Thionscadal maoiniú de leithdháileadh iomlán de € 75,000 faoin gCiste Éire Shláintiúil.



Bronnadh an tsuim de € 20,000 ar 37 áitreabh tráchtála faoi scéim péinteála Áitribh Tráchtála
2018.



Bronnadh an tsuim de € 6,900 ar Ghairdín Allamuigh Woodstock faoin Scéim Deontais Súgartha
agus Áineasa 2018.



Fuair roinnt tionscadal pobalbhunaithe tacaíocht airgeadais leanúnaigh agus bhliantúil.



Tugadh faoi Sheiceáil Sláinte Baile agus Sráidbhaile i gcomhar le pobail áitiúla i 8 suíomh.



Foilsíodh Dréachtphlean Feabhsúcháin Baile Challainn i mí na Nollag.



Cuireadh le chéile agus seoladh leabhrán faisnéise Deontas
Pobail na Comhairle. Dáileadh 230 cóip go háitiúil reáchtáladh 5 oíche faisnéise i gcomhar leis an seoladh.



Forbraíodh
agus
seoladh
Ionad
Il-fhreastail
Idirghníomhach na Comhairle maidir le deontais phobail i
2018.



Is ionann an meán-lucht léitheoireachta lena n-áirítear an iris agus an postáil mheán sóisialta agus
thart ar 1,600 – 2,200 in aghaidh na heisiúna. B’ionann na hamhairc físe is mó ón iris agus 33,000
i 2018.

Eisíodh eagráin 9,10 agus 12 de ríomh-nuachtlitir
idirghníomhach Chomhairle Contae Chill Chainnigh i 2018.



Leathnú de ról forbartha pobail na Comhairle chun cabhrú le grúpaí agus cláir áitiúla. I measc na
nGrúpaí Pobail áitiúla agus na dtionscnamh a thug an Chomhairle tacaíocht, cúnamh agus éascú
dóibh i 2018 bhí an Tionscnamh Sábháilteachta Clogad Scoile i mBunscoil Bhaile Héil, bunú de
Bhothán na bhFear i nGráig na Manach, tacaíochtaí do Bhothán na bhFear i mBaile Mhic Andáin,
Coiste Páirc Síochána Bhaile Mhic Andáin, Coiste Leithroinnte Bhaile Mhic Andáin, Coiste
Seanóirí Bhaile Mhic Andáin, Coiste Conairí Siúil Bhaile Mhic Andáin agus Iontaobhas Abhainn
Bhaile Mhic Andáin.



Cuireadh tacaíocht ar fáil freisin do roinnt grúpaí cónaitheoirí lena n-áirítear Cumann Cónaitheoirí
Fionnradharc i nGráig na Manach, Cónaitheoirí Brookfield Baile Héil, Cónaitheoirí Ascaill an
Chaisleáin Baile Mhic Andáin, Cónaitheoirí an Dúin, Baile Mhic Andáin, Eastát na Coillearnaí
Gráig na Manach, Páirc Brandon Gráig na Manach, Cumann Cónaitheoirí an Chlogáis, agus
Coiste Áitiúil Sceach an Mhaistín.



Leanann foireann na Rannóige Pobail ag tacú le LCDC Chill Chainnigh - Tá a thuarascáil
bhliantúil curtha ar fáil ag LCDC Chill Chainnigh a leagann béim ar na nithe seo a leanas:
o tiomantas do chur i bhfeidhm an Phlean Pobail Eacnamaíochta Áitiúil (LECP) ag 10
ngníomhaireacht ar leith.
o athbhreithniú ardleibhéil ar phleananna forfheidhmithe LECP 2018.
o bainistíocht an chonartha don Chlár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail
(CCSGP) ar luach de €630,000 sa bhliain
o tacaíocht forbartha pobail arna soláthar faoin CCSGP do 26 grúpa pobail agus an cúnamh
agus na scileanna chun a bheith réidh don fhostaíocht curtha ar fáil do 478 duine in 2018.
o foilsíodh plean Éire Shláintiúil LCDC Chill Chainnigh.
o dáileadh na ndámhachtainí ag LCDC Chill Chainnigh faoi, agus ag riaradh an Chiste Éire
Shláintiúil agus an Chláir um Fheabhsúchán Pobail.
o tacaíocht curtha ar fáil do Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Chill Chainnigh (PPN) trí acmhainní
foirne agus airgeadais agus trí fhaisnéis agus deiseanna a roinnt chun páirt a ghlacadh ann.
o cur i gcrích an iniúchta ar shaoráidí spóirt agus pobail.
o mapáil na gcistí a bhronntar ar chistí pobail.



Leanann foireann ó Rannóg Pobail na Comhairle ar aghaidh ag comhordú agus
ag cabhrú le cur i bhfeidhm chlár Chontae Aoisbhácha Chill Chainnigh a chuir
a Thuarascáil Bhliantúil ar leithligh ar fáil do 2018. I measc na mbuaicphointí
atá ann tá an dul chun cinn atá déanta maidir le Plean Baile Aoisbhá Bhaile
Mhic Andáin a fhorbairt, soláthar leanúnach de shuíocháin aoisbhá, scáthláin
bus, feabhsúcháin ar chosáin, cosáin siúil áineasa, trealamh giomnáisiam
allamuigh agus soláthar cóiríochta / trealaimh oifige agus tacaíocht airgid
d’Fhóram na Seanóirí Aoisbhácha Chill Chainnigh.



Bunaíodh Comhpháirtíocht Phóilíneachta Áitiúil i gCeantar Bardasach
Chaisleán an Chomair i 2018.



Gradaim Náisiúnta Mórtas Áite - Tugadh onóir do Ghrúpaí Pobail Chill Chainnigh ag na Gradaim
Mhórtas Áite de chuid IPB, a bhí ar siúl i Halla na Cathrach, Corcaigh an 17 Samhain. Fuair Open
Circle Arts Gradam Speisialta as a gcuid oibre, bhuaigh Fiontraíocht Eacnamaíoch Réigiúnach
Bhaile Mhic Andáin agus Cheanannais na duaiseanna sa dara háit ina gcatagóirí. Tháinig baill de
ghrúpaí pobail Chill Chainnigh le 800 laoch pobail as gach cearn den tír ag oíche na ngradam i
Halla Cathrach Chorcaí atá i gcomhar le IPB / Co-operation Ireland.



Cuireadh i gcrích feachtas chur chun ar líne den Mhapa Foláirimh i 2018.



Reáchtáil Comhairle na nÓg Chill Chainnigh 13 chruinniú in 2018. Rinne an Chomhairle póstaeir
agus cártaí sparán a tháirgeadh agus a phriontáil chun sóisialú sábháilte a chur chun cinn do
dhéagóirí óga agus dháil siad iad ar mheánscoileanna. Tionóladh an CGB i mí Dheireadh
Fómhair. D'fhreastail 89 mac léinn air, ag déanamh ionadaíochta ar 9 meánscoil agus 4 ghrúpa
óige.



Thacaigh an Rannóg Pobail le Caifé Óige DRUM le € 50,000 chun seirbhísí caifé óige a sholáthar
do dhaoine óga idir 12-18 mbliana d'aois. Soláthraíodh € 8,000 do Óige Osraí do thionscadal
Athstiúrtha an Gharda Síochána agus do sheachadadh seirbhíse.



Tacaíonn an fhoireann ón rannóg phobail go gníomhach le Coiste Seirbhísí Leanaí & Daoine Óga
Chill Chainnigh (CYPSC). I 2018 sheol an CYPSC a thuarascáil chomhairliúcháin le Leanaí &
Daoine Óga agus rinne sé anailís shochdhéimeagrafach ar leanaí & ar dhaoine óga i gCill
Chainnigh. Bhain CYPSC leas as € 15,000 i maoiniú síl tionscadail agus € 36,284 i maoiniú ó
Éire Shláintiúil do thionscadail maidir le sláinte, oideachas agus folláine.

SEIRBHÍS LEABHARLAINNE
Seirbhís Leabharlainne
 Méadú de 15% ar dhaoine a tháinig isteach sa leabharlann
 Méadú de 38% ar líon na ndaoine a úsáideann ríomhleabhair agus ríomhirisí agus méadú de
6.5% ar mhéid na nithe a fuarthas ar iasacht ón leabharlann
 Méadú ar uaireanta oscailte i Leabharlann na Cathrach
 Láithreán gréasáin na leabharlainne athchóirithe agus láithreán gréasáin nua Chartlann
Dhigiteach Chill Chainnigh.
 Ghlac 1,263 leanbh páirt inár nDúshlán Léitheoireachta Samhraidh agus d'fhreastail 2,774
leanbh ar Bookville Kilkenny.

Foghlaim
Tacaíonn agus éascaíonn Seirbhís Leabharlainne Chill Chainnigh
foghlaim ar feadh an tsaoil, ag cuidiú le daoine scileanna a fhorbairt
chun a bhforbairt a chumhachtú.

Seachtain na hEolaíochta i
Leabharlann Phort an Chalaidh





Fuarthas deontas de €112,000 chun spásanna digiteacha a uasghrádú
agus a fhorbairt le rochtain ar chódú, priontáil 3D, podchraoladh
agus oideachas digiteach.
Chuir oiliúnóirí raon ranganna digiteacha ar fáil, chomh maith le
tacaíochtaí duine le duine ó scoláirí na hIdirbhliana ó scoileanna
áitiúla.
Soláthar de dheiseanna oideachais pobail i gcomhpháirtíocht le
gníomhaireachtaí eile ar fud líonra na leabharlainne a sholáthraíonn
rochtain do dhaoine ar cheardlanna ceardaíochta, eagrú bláthanna,
ranganna ealaíne, ranganna cniotála agus ranganna Gaeilge.

Feiltiú 2D le linn Bealtaine i
Leabharlann na Cathrach

Wayne O'Conner, Bookville i
gCaisleán an Chomair

Acmhainní staire teaghlaigh i Loch
Buí

Plé ar Mhaireachtáil le néaltrú i nGráig na
Manach

Faisnéise
Leanann Seirbhís Leabharlainne Chill Chainnigh le réimse
leathan acmhainní faisnéise a sholáthar i bhformáidí éagsúla
agus is mol faisnéise ríthábhachtach é laistigh den phobal
áitiúil.


30,800 seisiún idirlín poiblí.



Úsáid mhéadaithe dár sraith seirbhísí ar líne agus ardáin
meán sóisialta.



Forbairt ar Chartlann Dhigiteach Chill Chainnigh ag
http://digital-archive.kilkenny.ie/.





Athbheochan ar láithreán gréasáin Leabharlann Chill
Chainnigh ag www.kilkennylibrary.ie chun rannpháirtíocht
agus úsáid an phobail a mhéadú.

Ranganna TF Choláiste na Deighne trí
Ghníomhú in Leabharlann Ghráig na
Manach

Rolladh amach de Work Matters i nGráig na Manach agus i gCaisleán an Chomair, ag tacú le
riachtanais faisnéise agus taighde de ghnólachtaí agus de chuardaitheoirí poist.

Léitheoireacht & Litearthacht
Tá Seirbhís Leabharlainne Chill Chainnigh ar thús cadhnaíochta chun tacú le scileanna
litearthachta, léitheoireachta, cruthaitheachta, nuálaíochta a fhorbairt agus chun cabhrú le daoine a
gcumas a bhaint amach.


Sholáthair an Plean Gníomhaíochta Ceart chun Léitheoireachta cláir éagsúla lena n-áirítear:



Deiseanna chun páirt a ghlacadh i gCiorcail Teanga, Clubanna Leabhar, Grúpaí Scríbhneoireachta
Cruthaithí, agus in Am Scéalta.



Rolladh amach d’Éire Shláintiúil i do Leabharlann le stoc cuimsitheach imeachtaí agus clár
imeachtaí dinimiciúla i ngach brainse leabharlainne.

Pobal & Cultúr
Tá an leabharlann mar lárionad gníomhaíochta pobail agus cultúrtha. Soláthraíonn sé spás fáilteach
do dhaoine aonair agus do gach pobal, ag tabhairt daoine le chéile, ag ceiliúradh na héagsúlachta agus
ag éascú forbairt phearsanta.


Rannpháirtíocht i gClár Éireann Ildánach 2018 lena n-áirítear Cruinniú na nÓg, Féile Bookville,
Bealtaine, Seó Bóthair Mná na hÉireann.



Oibríonn an tseirbhís leabharlainne i ndlúthchomhar le raon gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí
lena n-áirítear Glanbia chun ceardlanna sábháilteachta feirme a rolladh amach.



Leanann an tseirbhís ar aghaidh ag glacadh páirte agus ag plé le féilte agus cláir náisiúnta agus
áitiúla lena n-áirítear: Seachtain na hOidhreachta, Seachtain na hEolaíochta, Savor Kilkenny,
Tradfest, Yulefest, Seachtain Meabhairshláinte, Oíche Chultúir.



Forbraíodh agus cuireadh i gcrích Plean Forbartha na Leabharlainne mar chuid de Straitéis
Chultúrtha, Ealaíon, Oidhreachta agus Leabharlanna Chomhairle Contae Chill Chainnigh 20182022.

Ceardlann sábháilteachta feirme Agrikids
i Leabharlann Challainn, i gcomhar le
Glanbia Gnó-Talmhaíochta

Cruthú d’óstán feithidí le linn Cruinniú
na nÓg i Leabharlann Bhaile Mhic
Andáin

Ceardlann Súgartha Mínéata le linn
Bookville i Leabharlann na Cathrach

Forbairt Seirbhíse agus Bonneagar
Is áiteanna saor in aisce iad ár leabharlanna poiblí agus is pointí fócasacha beoga iad sa
phobal. Déanaimid ár ndícheall i gcónaí ár gcuid spásanna a athdhearadh chun riachtanais
athraitheacha an phobail agus an duine aonair a léiriú. Déantar infheistíocht chun aghaidh a
thabhairt ar:







Athchumraíochtaí laistigh lena n-áirítear seilfeanna solúbtha.
Spásanna nua-aimseartha, beoga agus inrochtana a chruthú ag baint úsáide as troscán agus dath
nua-aimseartha.
Uasghráduithe Teasa agus Soilsiú mar chuid de raon beart éifeachtúlachta fuinnimh dearfach
leis an Oifigeach Fuinnimh agus 3 CEA.
Próisis a chuíchóiriú agus a uathoibriú agus próisis TFC agus digiteacha a mhéadú.
Seirbhísí RFID féinseirbhíse ar fáil ar fud líonra na mbrainsí.
Seirbhísí priontála féinseirbhíse ar fáil ar fud líonra na mbrainsí.

Leabharlann Loch Buí

Leabharlann na Cathrach

Leabharlann Challainn

EALAÍON
Tá freagrachtaí agus feidhmeanna éagsúla ag an Oifig Ealaíon. Forbraímid, co-ordaímid,
spreagaimid, agus tugaimid chumhacht do ghníomhaíocht ealaíonta ar fud na cathrach agus an
chontae. Cuirimid na healaíona chun cinn mar ghníomhaíocht fiúntach do chách, ag soláthar
comhairle agus tacaíocht do ghrúpaí agus do dhaoine aonair. Oibríonn an Oifig Ealaíon chun seasamh
Chill Chainnigh a neartú mar ionad barr feabhais do na healaíona agus chun timpeallacht ealaíon
rathúil a chinntiú sa réigiún.
Litríocht
Tá ár mbéim dírithe ar chur chuige cothrom a chinntiú maidir le forbairt leanúnach ár gclár liteartha.
Bímid ag plé le hearnálacha éagsúla an phobail, le tosaitheoirí agus le scríbhneoirí atá ag teacht chun
cinn lena n-áirítear daoine fásta, leanaí agus déagóirí.


Kilkenny Poetry Broadsheet 18, curtha in eagar ag Peter Sirr agus Maisithe ag Ale Mercado.
Mórbhileog- ceiliúradh Bliain na Gaeilge mar Mhórbhileog filíochta as
Gaeilge arna chur in eagar ag Aine Ni Ghlinn agus Maisithe ag Ross Stewart
ó Cartoon Saloon.



Ceardlanna Scríbhneoireachta Bliantúla - rannpháirtíocht leanúnach agus teagascóirí scríbhneoirí
ar fud an Chontae.

Lean Rhyme Rag ag foilsiú filíochta le scríbhneoirí óga Chill Chainnigh (aois 12-21) ar
www.rhymerag.net .
Pobal, Oideachas & Cuimsiú
 Soláthraíodh an dearadh agus an seachadadh de chláir ardchaighdeáin pobail agus oideachais
chun freastal ar an earnáil éagsúil seo.


Comhchoiste Ealaíon Pobail Open Circle - Rannpháirtíocht ealaíon ardchaighdeáin agus eispéiris
chultúrtha chomhchoiteanna a fhorbairt agus a sheachadadh do mhná ar fud chontae Chill
Chainnigh.



Siamsa, Clár Leanaí - ag tabhairt páirte do pháistí i dtionscadail
ealaíon agus scríbhneoireachta éagsúla



Fóirdheontas scoile chun cuairt a thabhairt ar léiriúchán
Amharclann Barnstorm.



Oíche Chultúir - imeacht náisiúnta a chuireann cultúr chun cinn
i ngach gné.



Music Generation Kilkenny - Earcaíodh Oifigeach Forbartha
Giniúna Ceoil chun pleananna agus cláir a chur i bhfeidhm
laistigh den Chontae.

Gearrthacha Páipéir Siamsa

Tacaíochtaí Ealaíontóirí
 Deontais faoin Acht Ealaíon 2018 - bronnadh dhá dheontas is fiche san Acht Ealaíon i 2018.


Cúrsaí Samhraidh Sparánachta do Chóir Óige na hÉireann 2018 - bronnadh trí sparánacht ar
dhéagóirí.



Sparánacht Moth 2018 - bronnadh dhá sparánacht ar scríbhneoirí agus ealaíontóirí óga atá ag
teacht chun cinn.



Sparánacht Tyrone Guthrie 2018 - bronnadh trí sparánacht ar chleachtóirí atá ag obair sa litríocht
agus sna hamharcealaíona.



Clár Taispeántais - reáchtáladh roinnt taispeántas i 2018.



Stiúideo Blackstack - éascaíonn baill stiúideo ealaíontóirí ó Chill Chainnigh, Ceatharlach, Port
Láirge agus Loch Garman.



ArtLinks, clár comhpháirtíochta CPD lena n-áirítear Comhairlí Contae Chill Chainnigh,
Cheatharlach, Phort Láirge agus Loch Garman - bronnadh ocht sparánacht. Comhpháirtíocht le
hoifig náisiúnta Bealtaine chun tionscadal a sheachadadh ar fud Chill Chainnigh, Loch Garman
agus Phort Láirge. Dhá Cheardlann um Fhorbairt Ghairmiúil agus meantóireacht d'fhísealaíontóirí
/ do bhainisteoirí agus do riarthóirí cultúrtha.

OIDHREACHT
Soláthraíonn Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Chill Chainnigh seirbhís oidhreachta
straitéiseach lena n-áirítear: comhairle agus faisnéis a sholáthar maidir le saincheisteanna oidhreachta;
polasaithe agus tosaíochtaí a fhorbairt chun oidhreacht Chill Chainnigh a aithint, a chosaint, a
chaomhnú agus a fheabhsú; sonraí oidhreachta a bhailiú agus a chomhordú agus feasacht agus
oideachas oidhreachta a chur chun cinn. I measc na bpríomhchuspóirí tá obair le Fóram Oidhreachta
Chill Chainnigh chun Plean Oidhreachta an Chontae agus Plean Bithéagsúlachta an Chontae a ullmhú
agus a chur i bhfeidhm, agus clár Éire Ildánach Chill Chainnigh a chomhordú agus a chur i bhfeidhm.
Is iad seo a leanas na príomh-aschuir agus éachtaí ó 2018:
Seoladh Straitéis Nua Chultúir an Chontae

Ag seoladh an Straitéis Chultúrtha nua Chill Chainnigh, bhí : An Comhairleoir Malcolm Noonan, Cathaoirleach ar
Fhóram Oidhreachta Chill Chainnigh; Dearbhala Ledwidge, Oifigeach Oidhreachta; Colette Byrne,
Príomhfheidhmeannach; An Clr. Eamonn Aylward, Cathaoirleach Chomhairle Contae Chill Chainnigh; Mary
Mulholland, Stiúrthóir Seirbhísí; Mary Butler, Oifigeach Ealaíon; Josephine Coyne, Leabharlannaí an Chontae.

D'fhorbair agus sheol an Fhoireann Seirbhísí Cultúrtha (Oidhreacht, Ealaíon, Leabharlann) Straitéis
Chultúrtha nua 5 bliana (Straitéis Chultúrtha Chomhairle Contae Chill Chainnigh
(Ealaíon,
Oidhreacht & Leabharlanna) 2018-2022 i mí na Samhna tar éis próiseas comhairliúcháin phoiblí
fairsing. Leis an straitéis, tugtar creat chun Seirbhísí Ealaíon, Oidhreachta agus Leabharlainne na
Comhairle a sheachadadh ó 2018 go 2022. Tá sé in ionad na bPleananna Ealaíon, Bithéagsúlachta,
Oidhreachta agus Leabharlainne a bhí ann roimhe seo.
Tugadh faoi dhínochtadh agus léirmhíniú
Dhroichead Crochta Inse an Talbóidigh i 2018.
Thóg an Bhean Uasail Desart an droichead crochta
go luath sna 1900idí. Scriosadh an droichead, a
thug oibrithe muileann ó Inse an Talbóidigh go dtí
an muileann ar bhruach na habhann, sa Tuilte Mór
1947. Tá iarsmaí an droichid seo nochta ag an
tionscadal oidhreachta seo agus soláthraíonn sé
pointe suime áitiúil agus béim ar an ngá, nuair a
bhíonn an deis ann, droichead coisithe a athshuíomh
ag an láthair seo chun teacht le Droichead Coisithe
Osraí.
Seoladh Bróisiúr Thúr an Talbóidigh & Ballaí Cathrach Chill Chainnigh
Chuir an Oifig Oidhreachta bróisiúr le chéile ina bhfuil maisiúchán álainn le maoiniú ón gComhairle
Oidhreachta, ag insint scéal Túr an Talbóidigh. Is acmhainn oideachasúil luachmhar é an bróisiúr,
chun scoileanna agus cuairteoirí a spreagadh chun iniúchadh a dhéanamh ar ár n-oidhreacht shaibhir
mheánaoiseach. http://kilkennyheritage.ie/2018/04/kilkenny-citys-medieval-walls-talbots-tower/.

Nuair a athosclaíodh Túr an Talbóidigh i mí Aibreáin 2018 tháinig
deireadh leis an tionscadal athchóirithe agus caomhnaithe a mhair 10
mbliana. Is cuid lárnach de líonra Bhalla na Cathrach é an Túr agus
is é an Túr an t-aon túr cosanta atá fós ina seasamh ar chiorcad Balla
na Cathrach. Críochnaíodh na hoibreacha athchóirithe agus
caomhnaithe faoi scáth Phlean Caomhnaithe Oidhreachta Ballaí
Chathair Chill Chainnigh, i ndlúthchomhairle agus i
gcomhpháirtíocht le Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann, leis an
gComhairle Oidhreachta, leis an Roinn Oidhreachta agus le Seirbhís
na Séadchomharthaí Náisiúnta. Thug go leor saineolaithe agus
conraitheoirí áitiúla rannchuidiú suntasach leis an tionscadal
athchóirithe / caomhnaithe agus is toradh eile é seo i gcoróin
sócmhainní oidhreachta Chill Chainnigh.
Deontas Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann
Fuarthas maoiniú ó Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann chun tuairiscí baile a choimisiúnú ar 2 chuid
de bhallaí na cathrach - Abhainn na Bréagaí agus Carrchlós na Mainistreach Duibhe. Cuireadh i gcrích
na tuarascálacha i mí na Samhna agus bainfear úsáid astu chun iarratais ar dheontais agus oibreacha
caomhantais amach anseo a threorú i 2019.
Seachtain na hOidhreachta [17-25 Lúnasa]
D'éirigh go hiontach le Seachtain na hOidhreachta
Náisiúnta i gCill Chainnigh le 92 imeacht ar siúl ar
fud na cathrach agus an chontae.
Ag Seoladh Seachtain na hOidhreachta Chill Chainnigh bhí: An Clr
Eamon Aylward, Cathaoirleach ; Bernadette Roberts, Oifig
Oidhreachta; An Clr Malcolm Noonan, Cathaoirleach ar Fhóram
Oidhreachta Chill Chainnigh; Dearbhala Ledwidge, Oifigeach
Oidhreachta; An Clr. Peter Chapten Cleere, Méara Ceantar
Bardasaigh Chathair Chill Chainnigh

Ceardlanna Bithéagsúlachta ag Féile Fairytale
Ghlac os cionn 250 leanbh agus 375 duine fásta
páirt i gceardlanna "Bithéagsúlacht i Scoileanna",
ag Féile Fairytale in Woodstock, Inis Tíog (22 Iúil)
chun feasacht maidir le pailneoirí agus
bithéagsúlacht i gCill Chainnigh a mhúscailt.
Thug Éire Ildánach maoiniú i bpáirt don ócáid
Cúinne Bithéagsúlachta ag Féile Fairytale

Iniúchadh Oidhreachta Béil Chill Chainnigh
Leis an maoiniú ón gComhairle Oidhreachta agus
Éire Ildánach, ligeadh do Thomas MacConmara,
staraí, iniúchadh cuimsitheach a dhéanamh ar gach
taifead staire béil agus bailiúchán béaloidis, staire,
traidisiúin agus cuimhne i gContae Chill
Chainnigh.
Sainaithníodh
agus
rinneadh
doiciméadú ar 51 bailiúchán oidhreachta béil a
bhain le Contae Chill Chainnigh, a tionóladh in
Éirinn agus thar lear araon - arb ionann iad agus
1,299 taifeadadh aonair. Cruthófar foilseacháin na
dtorthaí i 2019.

Comhdháil Bithéagsúlachta Domhanda á óstáil ag Cill
Chainnigh
An Fóram Domhanda um Fhaisnéis Bithéagsúlachta a
tionóladh i gCill Chainnigh i mí Dheireadh Fómhair.
D'fhreastail breis agus 200 toscaire ón Áise, ón Afraic agus
ón Eoraip ar an bhFóram, a d'eagraigh an tIonad Náisiúnta
Sonraí Bithéagsúlachta. Chuir an Cathaoirleach An Clr.
Eamon Aylward fáilte roimh na toscairí ag searmanas sa
Mhúsaem Medieval Mile. Thug Comhairle Contae Chill
Chainnigh comhurraíocht don ócáid.
Dearbhala Ledwidge, Oifigeach Oidhreachta; Pat Reid, an Chomhairle Oidhreachta; An
Dr. Ciaran O'Keeffe, an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta & Fiadhúlra, ag an bhFóram
Domhanda um Fhaisnéis Bithéagsúlachta

Tionscadal Field Names Chill Chainnigh
Tá Tionscadal Field Names Chill Chainnigh cómhaoinithe ag an gComhairle Oidhreachta. Is é Alan
Counihan an Comhordaitheoir Tionscadail.
 Níos mó ná 1,400 ainm pháirce bailithe ag na hoibrithe deonacha
 Tugadh tacaíocht do 2 phobal chun taispeántais Sheachtain na hOidhreachta
a óstáil i Leabharlann Chaisleán an Chomair agus sa Sean-Teach Scoile,
Baile an Phoill.
 Reáchtáladh cruinnithe agus oiliúint phoiblí i nDún Iomagáin, Ceanannas,
Ardeaglais Naomh Cainneach.
 Táirgeadh 3000 cóip de nuachtlitir an tionscadail "Field" le scaipeadh ar na
hoibrithe deonacha agus ar an bpobal.
 Cur i láthair tugtha ag an gComhdháil Mionainmneacha in Ollscoil Chathair
Bhaile Átha Cliath.


Glacadh le Tionscadal Ainmneacha Allamuigh Chill Chainnigh a bheith mar chuid de chlár
oifigiúil na hÉireann don Bhliain Eorpach um Oidhreacht Chultúrtha 2018.



Tionscnaíodh Suirbhé ar Ainmneacha Áiteanna Uirbeacha Chill Chainnigh chun logainmneacha
agus sainchomharthaí tíre i roinnt bailte i gCill Chainnigh agus timpeall na cathrach a mhapáil
agus a thaifeadadh.



Léiríodh “The Whispering Fields”, scannán gearr a choimisiúnaigh an Oifig Oidhreachta i Scoil
Bhríde, Lios Dúin, ar an Aoine 2 Samhain, don chéad uair. Féach ar an scannán ag
www.kilkennyheritage.ie agus ag https://www.youtube.com/watch?v=DdCEI8-qeNM .

Chain ceoltóirí Holly Moore, Shane Grace & Jack Grace
amhráin ag seoladh an scannáin

Dearbhala Ledwidge, An Clr. Mary Hilda Kavanagh,
Eilís Costelloe, Kevin Hughes, An Clr. Maurice Shortall
& Alan Counihan ag seoladh an scannáin

Bunachar Sonraí Seandálaíochta Nua do Chathair Chill Chainnigh
Seoladh léarscáil agus bunachar sonraí nua seandálaíochta do Chathair Chill Chainnigh, i mí na
Samhna. Cuimsítear na tuarascálacha agus na torthaí seandálaíochta go léir i gCathair Chill Chainnigh
ón tréimhse 1968 go 2006.

Ag seoladh Tionscadal Seandálaíochta nua Chill Chainnigh i Halla an Chontae bhí Dearbhala Ledwidge, Oifigeach
Oidhreachta; An Clr. Malcolm Noonan, Cathaoirleach ar Fhóram Oidhreachta Chill Chainnigh; Colette Byrne,
Príomhfheidhmeannach; Pat Reid, an Chomhairle Oidhreachta; An Clr. Eamonn Aylward, Cathaoirleach Chomhairle
Contae Chill Chainnigh; Mary Mulholland, Stiúrthóir Seirbhísí; Cóilín Ó Drisceoil, Kilkenny Archaeology Ltd;
Beatrice Kelly, an Chomhairle Oidhreachta.

Éire Ildánach: Straitéis Chultúir agus Cruthaitheachta Chill Chainnigh
D’ullmhaigh an Fhoireann Seirbhísí Cultúrtha de Chomhairle Chontae Chill Chainnigh (Oidhreacht,
Na hEalaíona, Leabharlann) an Straitéis Chultúir agus Cruthaitheachta Cill Chainnigh 2018-2022,
agus sheol an Taoiseach Leo Varadkar & an tAire Madigan í an 12 Meán Fómhair 2018. Tá an
straitéis seo mar chuid de chlár náisiúnta Éire Ildánach. Is é an tOifigeach Oidhreachta an
Comhordaitheoir d’Éire Ildánach do Chill Chainnigh, agus déanann sé maoirseacht ar sheachadadh
Cholún 2 den Chlár Éire Ildánach i gCill Chainnigh, i gcomhpháirtíocht leis an bhFoireann Chultúir.
I measc na dtionscadal a maoiníodh agus a seachadadh faoi Chlár Éire
Ildánach Chill Chainnigh 2018 bhí: Bookville; Yulefest - athléiriú de shos
cogaidh Oíche Nollag 1914; Yulefest - Tionscadal Sensory Sensitive Quiet
Time; The Whispering Fields; Féile Fairytale - ceardlanna cultúrtha; Rhyme
Rag Ensemble - foilseachán Mark my Works; Iniúchadh Oidhreachta Béil
Chontae Chill Chainnigh; Scéalta ó uiscebhealaí; Seachtain
Meabhairshláinte Chill Chainnigh 2018; Bealtaine; Mórbhileog Filíochta as
Gaeilge - Morbhileog; The Big Chapel; Taispeántas Breadwinner; Bring
your own Chair; Seó Bóthair Staire; Tionscadal Eolaíochta Saoránach Chill
Chainnigh; Baile Leabhair Ghráig na Manach - Féile Fringe; Gallipoli an
GPO agus Taispeántas Flanders; Herstory. Deich mBliana na
gCuimhneachán (Lá na mBan). Cruinniú na nÓg (ceardlanna cultúrtha;
ceardlanna amharclainne de chuid Chomhlacht Amharclainne Barnstorm;

mionbhaile beag ceardaíochta Chomhairle Dhearaidh & Cheardaíochta na
hÉireann).
Deontas an Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht
Fuarthas maoiniú ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta faoin Deontas an Phlean
Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht chun feasacht a mhúscailt faoi bhithéagsúlacht Chill
Chainnigh. Cómhaoiníodh na tionscadail seo a leanas:
Clár Feasachta maidir le Pailneoirí
o D'aontaigh Comhairle Contae Chill Chainnigh glacadh leis an bPlean Uile-Éireann um Phailneoirí
2015-2020 agus chun plean gníomhaíochta pailneora bliantúil a ullmhú agus a chur i bhfeidhm.
D'aontaigh an Chomhairle freisin go nglacfaí leis an mbumbóg ghairdín (Bombus hortorum) mar
Shuaitheantas an Chontae.
o Ceannaíodh 2,550 bróisiúr pailneora a thugann comhairle maidir le tacú le pailneoirí i bpobail, i
dtailte feirme, i scoileanna, i dtalamh na comhairle srl.
o Coimisiúnaíodh grianghraif gairmiúla de 5 limistéar plandála atá áisiúil do phailneoirí i gCo. Chill
Chainnigh chun feasacht a ardú agus chun limistéir pailneora a mhapáil ar www.pollinator.ie . Ba
iad seo a leanas an 5 shuíomh: Inis Tíog (Carrchlós, Tobar Cholm Cille; Woodstock); Cill
Chainnigh (Páirc Síochána, Páirc Túr an Talbóidigh).
o Rinneadh 800 cóip den phóstaer Kilkenny Wildlife Detective a athchló le scaipeadh ar scoileanna
chun páistí a spreagadh chun iniúchadh agus taifead a dhéanamh ar bhithéagsúlacht Chill
Chainnigh
o Fógraí dátheangacha “Sábháil ár mBeacha – tosaigh i do ghairdín ” “Sábháil ár mBeacha – tosaigh
i do scoil” lenar cuireadh an Phlean Pailineora Sóisearaigh chun cinn.
o Rinneadh póstaer pailneora lannaithe A3 a fhorbairt do scoileanna. Scaipfear 1000 cóip den
phóstaer ar scoileanna agus ar sholáthróirí cúram leanaí i gContae Chill Chainnigh, i
gcomhpháirtíocht le hIonad Oideachais Chill Chainnigh agus le Coiste Cúram Leanaí Chontae
Chill Chainnigh.

Fógraí pailneora dátheangacha i nuachtán Kilkenny
People

Tionscadal Eolaíochta Saoránaigh

I gcomhpháirtíocht leis an Lárionad Náisiúnta Sonraí
Bithéagsúlachta, tairseach nua bithéagsúlachta agus
tionscadal eolaíochta saoránach a spreagann daoine chun
páirceanna, coillte agus aibhneacha Chill Chainnigh a
iniúchadh, agus chun na speicis a fheiceann siad a
thaifeadadh. Tá eolas bithéagsúlachta agus cuairteoirí ar an
tairseach ar líne ar 20 de láithreáin bhithéagsúlachta Chill
Chainnigh, lena n-áirítear faisnéis faoi na príomhspeicis a
d'fhéadfadh daoine a fheiceáil nuair a thagann siad ar cuairt.
Is féidir leis an bpobal taifid speiceas a iontráil agus
logáiltear na sonraí seo ar Thairseach Eolaíochta Saoránach
NBDC. Tá an tairseach beagnach críochnaithe go hiomlán,
agus críochnófar é go luath i 2019.

Gabháil scáileáin de Thairseach Bithéagsúlachta Chill
Chainnigh

SEIRBHÍSÍ DÓITEÁIN & MÓR-ÉIGEANDÁIL
Is iad príomhfheidhmeanna Sheirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Chill Chainnigh:
 Chun dul i dteagmháil leis an bpobal chun saoránaigh a chur ar an eolas agus a oiliúint maidir le
conas baol tinte agus éigeandálaí eile a laghdú.
 Tionchar a imirt ar an timpeallacht tógtha agus í a rialú chun daoine, maoin agus an comhshaol a
chosaint ó dhochar.
 Pleanáil agus ullmhú le haghaidh éigeandálaí a d'fhéadfadh tarlú, agus freagairt ardchaighdeáin,
éifeachtach agus athléimneach a thabhairt dóibh.
 Oibriú le chéile chun seirbhísí den scoth a sheachadadh laistigh de thimpeallacht shábháilte
dhearfach do gach duine san eagraíocht.
Tionscadail Chaipitil
D'oscail an Teachta John Paul Phelan, an tAire
Stáit sa Roinn Tithíochta, Pleanála agus
Rialtais Áitiúil an stáisiún dóiteáin nua do
Ghráig na Manach go hoifigiúil, i láthair an
Chathaoirligh an Clr. David Fitzgerald, Méara
Michael Doyle agus bailiú mór d’aíonna ar an
Luan, 21 Bealtaine, 2018.
Ghlac Briogáid Dóiteáin Ghráig na Manach
an dara hinneall dóiteáin ar láimh freisin.

An Cathaoirleach Eamon Aylward ag cur TCP nua i
láthair do Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Mhic Andáin



Soláthraíodh trealamh breise um Imbhualadh
Tráchta ar Bhóithre do gach ceann don 7
mBriogáid Dóiteáin.



Cuireadh dhá shraith d’Éadaí Cosanta
Dóiteáin Struchtúracha ar fáil dár
gcomhraiceoirí dóiteáin go léir.

Teastais um Shábháilteacht Dóiteáin
Fuarthas 85 iarratas ar theastais um shábháilteacht dóiteán i 2018. Dhéileáil an fhoireann theicniúil
um chosc dóiteáin leis na hiarratais seo ar bhealach inmheánach. B’iarratais táille iarratais uasta a
bhí i 3 cinn díobh sin - óstán amháin agus dhá fhorbairt thionsclaíoch. B’iarratais ar Theastas
Sábháilteachta Dóiteáin Rialála (comhionann le Coinneáil Phleanála) a bhí i 15 cinn díobh sin. Is
laghdú é seo ó 2017 nuair a fuarthas agus a próiseáladh 99 iarratas.
Na hAchtanna um Sheirbhísí Dóiteáin 1981 & 2003
 Rinne an fhoireann um Chosc Dóiteáin líon suntasach cuairteanna ar áitribh chun comhairle a
sholáthar agus chun reachtaíocht a fhorfheidhmiú.
 Eisíodh 2 Fhógra Sábháilteachta Dóiteáin faoi na hAchtanna Seirbhísí Dóiteáin 1981 agus 2003
i 2018.
 Eisíodh 3 Fhógra Dúnta faoi na hAchtanna Seirbhísí Dóiteáin 1981 agus 2003 i 2018.




Rinneadh 80 Cigireacht Sábháilteachta Dóiteáin i 2018.
Ordaíodh 4 Mheasúnú Sábháilteachta Dóiteáin faoi na hAchtanna Seirbhísí Dóiteáin 1981 agus
2003

Sábháilteacht Dóiteáin Pobail
 Ghlac an tSeirbhís Dóiteáin páirt i gcruinniú cur i láthair
réamhthionóntachta ilghníomhaireachta in Johns Green.
 Coinníodh feachtais teachtaireachtaí poiblí leanúnacha chun
daoine den phobal a spreagadh chun aláraim deataigh a
shuiteáil agus chun a n-aláraim deataigh a thástáil uair sa
tseachtain chun a chinntiú go bhfuil siad ag obair.


Reáchtáil Comhairle Contae Chill Chainnigh feachtas feasachta le linn na Seachtaine Náisiúnta
um Shábháilteacht ó Dhóiteán i mí Dheireadh Fómhair 2018, chun béim a leagan ar an tábhacht
a bhaineann le sábháilteacht dóiteáin sa bhaile.



Áiríodh ar an bhfeachtas seo gníomhaíocht ar líne agus is iad seo a leanas na staitisticí maidir le
hardáin na meán sóisialta don tseachtain:
FACEBOOK
Bhí 32,402 imprisean ag postálacha. Bhí 32 #
18FSW postáil ann i rith na seachtaine sin.



TWITTER
Thuill 15 tvuít 5,464 imprisean i rith na
seachtaine sin.

Éascaíodh laethanta oscailte i Stáisiúin Dóiteáin Chathair Chill Chainnigh, i gCaisleán an
Chomair, i Stáisiúin Dóiteáin Áth na nUrlainn agus i gCallainn. Reáchtáladh seastáin faisnéise
faoi Shábháilteacht ó Dhóiteán in Ionad Siopadóireachta Cross Market agus in Ionad
Siopadóireachta MacDonagh Junction.

An Cathaoirleach Eamon Aylward le pearsanra dóiteáin ag ár seastán eolais ag MacDonagh Junction.



Tugadh cainteanna agus faisnéis do phobail éagsúla ar nós Fóram Seanóirí Aoisbhá i gCill
Chainnigh agus Festival of Speed.



Leanann Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Chill Chainnigh de Chlár Bunscoile (PSP) an NDFEM
a sheachadadh ar fud Chathair agus Chontae Chill Chainnigh gach bliain. Tá an clár seo á reáchtáil
ó 2006 i leith agus tá an clár um shábháilteacht ó dhóiteán faighte ag níos mó ná 17,812 dalta de
rang 3 go dtí seo.



Éascaíodh cuairteanna ó ghrúpaí éagsúla ar na Stáisiúin Dóiteáin freisin. Bhí na páistí ábalta cuid
den trealamh speisialta a fheiceáil agus níos mó a fhoghlaim faoi shábháilteacht dóiteáin sa bhaile.

Daltaí ó Scoil Náisiúnta Chill Mhanach le hOifigeach Dóiteáin ó Bhriogáid Dóiteáin Challainn

Oiliúint
Chuir Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Chill Chainnigh an oiliúint seo a leanas ar fáil i 2018:

Thug comhraiceoirí dóiteáin ó Sheirbhís Dóiteáin agus
Tarrthála Chill Chainnigh faoi oiliúint an chéad fhreagróra
tuile ar Abhainn na Bearú.

Cúrsa Caighdeán Tiomána Seirbhísí Éigeandála ESDS

Cleachtadh oiliúna dréimire ag stáisiún
dóiteáin nua i nGráig na Manach

Cúrsa Oibreoirí Caidéil

Oibríochtaí
D'fhreagair Briogáidí Dóiteáin ar líon méadaithe tinte féir, díge agus aitinn le linn na tréimhse
d’aimsir the i 2018. Baineadh úsáid as córas cúr aeir comhbhrúite (CAFS) ag na tinte seo mar

laghdaíonn sé an méid uisce atá le húsáid.
Rinne na Briogáidí Dóiteáin obair iontach ó Chathair
Chill Chainnigh, ón Achadh Úr, ó Challainn agus ó
Chaisleán an Chomair ag dóiteán ollmhór ag Teach
an Droichid, Sráid Eoin, Cill Chainnigh.
Shábháil an tSeirbhís Dóiteáin beatha ón mbás, stop
siad an tine ó leathadh go foirgnimh in aice láimhe,
shábháil siad an foirgneamh ó thitim iomlán agus
choinnigh sé cuid de ghnéithe oidhreachta uathúla na
bhfoirgneamh.

Dóiteáin ag Teach an Droichid, Sráid Eoin,
Cill Chainnigh

Baill de Sheirbhís Dóiteáin agus
Tarrthála Chill Chainnigh a
fuair a ndámhachtainí seirbhíse
20 bliain ón Aire Eoghan
Murphy

Bainistíocht Móréigeandála
Runneadh athbhreithniu ar na Pleananna seo a leanas i 2018:





Plean Bainistíochta Móréigeandála .
Plean éigeandála seachtrach le haghaidh Nitrofert [arna thástáil freisin faoi Rialacháin Seveso]
Plean Freagartha Éigeandála Tuilte
Plean Drochaimsire (gan Tuile a áireamh).

Is acmhainn an-athléimneach agus úsáideach í an tSeirbhís Dóiteáin don Údarás Áitiúil sa mhéid is
gur féidir Briogáidí (daonchumhacht oilte agus trealmhaithe) a shlógadh laistigh de nóiméid i gcás
éigeandála ina gceantar agus chabhraigh sé le pobail le linn na Stoirme Emma.

D’fhreagair Briogáid Dóiteáin Chaisleán an Chomair ar ghluaisteánaí a bhí i gcruachás le linn an tsneachta

COSAINT SHIBHIALTA

Is eagraíocht dheonach í Cosaint Shibhialta Chill Chainnigh a thacaíonn leis na
Príomhghníomhaireachtaí Freagartha (Comhairlí Contae, Gardaí agus FSS) agus iad ag déileáil le
drochaimsir, le tuilte, le mór-eachtraí agus le daoine atá ar iarraidh a chuardach. Cabhraíonn sé
freisin lenár bpobail áitiúla in imeachtaí lena n-áirítear imeachtaí móra ar nós ceolchoirmeacha agus
féilte agus ag imeachtaí áitiúla níos lú ar nós paráidí agus imeachtaí spóirt.
Cuirtear oiliúint ar oibrithe deonacha i dTimpistí, Cuardach & Tarrtháil, Seirbhís Dóiteáin Cúnta,
Leas agus Cumarsáid.
Glaonna amach
Le linn 2018 glaodh amach ar Chosaint Shibhialta Chill Chainnigh chun cuidiú leis na Gardaí le 4
Chuardach Abhann & Tarrtháil agus cuardach talún faoin tuath

Cuardach talún, Baile an Phoill, Meitheamh
2018, le cúnamh ó na contaetha thar timpeall
agus an tAonad Lárnach Ladrainn.

Le linn Stoirme Emma chaith an Chosaint Shibhialta 5 lá ar dhualgas gníomhach ag cuidiú leis an
Údarás Áitiúil, le FSS agus leis an bpobal áitiúil. Iompraíodh 11 othar scagdhealaithe go dtí agus ó
ospidéil le haghaidh cóireála. Aistríodh foireann FSS chuig láithreáin ospidéil. Aistríodh soláthairtí
chuig Naomh Pádraig agus chuig an ionad Good Shepherds. Tarrtháladh baill den phobal ó
fheithiclí sáinnithe agus tugadh iad chuig sábháilteacht agus tugadh soláthairtí do theaghlaigh i
ngátar.
Imeachtaí Phobail
Le linn 2018 chuir Cosaint Shibhialta Chill Chainnigh cúnamh ar fáil do níos mó ná 15 imeacht pobail
lena n-áirítear cumhdach bád sábháilteachta le haghaidh imeachtaí carthanais uisce agus spóirt,
clúdach garchabhrach agus otharchairr le haghaidh imeachtaí spóirt, imeachtaí carthanais, laethanta
spraoi agus ceolchoirmeacha áitiúla.

Bád Sábháilteachta do Dhúshlán na Bearú Meán Fómhair 2018
Oiliúint
Cuirtear oiliúint teagascóra ar fáil d'oibrithe deonacha tríd an gcoláiste oiliúna Cosanta Sibhialta
Náisiúnta i Ros Cré. I 2018, thug pearsanra Cosanta Sibhialta áitiúil faoi 3 Chúrsa Oiliúna
Teagascóra nua. Cuireann na teagascóirí áitiúla oiliúint il-scileanna ar fáil ina dhiaidh sin ónár nionad oiliúna i gCathair Chill Chainnigh.

Is mar seo a leanas na réimsí oiliúna a chuirtear ar fáil dár saorálaithe:









Seirbhís Taismeach / Garchabhrach
Tarrtháil - Cuardach Amuigh Faoin Tuath - scileanna cuardaigh daoine ar iarraidh
Cúrsaí Cuardaigh & Téarnaimh bunaithe in Aibhneacha - cúrsaí sábháilteachta uisce agus
oibreoirí bád
Seirbhís Dóiteáin Chúnta - uisce tuile a chaidéalú
Tuilte - Cúrsa oibríochta uisce gasta
Seirbhís Leasa
Cumarsáid Chosanta Sibhialta
Scileanna tiomána drochaimsire

Traenálann na hoibrithe deonacha oíche amháin sa tseachtain ar a laghad agus ar roinnt deireadh
seachtaine i rith na bliana i lárionad oiliúna Chill Chainnigh agus lasmuigh den láthair ar fud an
chontae. Tarlaíonn comhoiliúint le contaetha eile chun pleanáil a dhéanamh le haghaidh éigeandálaí
móra.

Oiliúint Swift Water Abhainn na
Feoire

Oiliúint Bháid
Loc Ghráig na Manach

Droch-Aimsir As Bóthar
Cúrsa Tiomána, An Mhí

Earcaíocht
I mí Iúil 2018, earcaíodh Oifigeach Cosanta Sibhialta lánaimseartha chun oibríochtaí Cosanta
Sibhialta Chill Chainnigh a bhainistiú. Earcaíodh oibrithe deonach nua go gníomhach i ndeireadh
na bliana agus tá earcaíocht fós oscailte agus leanúnach.

STIÚRTHÓIREACHT
NA SEIRBHÍSÍ PLEANÁLA,
EACNAMAÍOCHA & COMHSHAOIL
Stiúrthóir Seirbhísí:

An tUasal Sean McKeown

PLEANÁIL & FORBAIRT



868 iarratas pleanála faighte i rith 2018.



Plean Ceantair Áitiúil Chaisleán an Chomair glactha.



Cuireadh tús leis an bpróiseas don athbhreithniú ar an bPlean Forbartha
Contae agus Cathrach 2020-2026.



Rinneadh aighneachtaí chuig an gCreat Náisiúnta Pleanála.



Rinneadh aighneachtaí maidir leis an bPáipéar um Cheisteanna Réigiúnacha Spásúlachta agus
Eacnamaíochta.
 Cuireadh tús le hullmhú agus le foilsiú an Dréachtphlean Ceantair
Áitiúil do Bhaile Mhic Andáin
 Cuireadh tús le hullmhú agus le foilsiú an Dréachtphlean Ceantair
Áitiúil do Challainn
 Glacadh trí athrú ar na Pleananna Forbartha Cathrach & Contae chun
tithíocht agus páirceáil shealadach a éascú i gCeathrú na Mainistreach.



9 Forbairt Tithíochta glactha ar láimh.



Bailíodh € 2.264m i dtobhaigh fhorbartha.



Rinneadh dul chun cinn ar thobhach na láithreán folamh do 2018 le hathbhreithniú ar Chathair
Chill Chainnigh agus ar Phort an Chalaidh, agus leathnaíodh an bhéim go Caisleán an Chomair,
Callainn, Baile Mhic Andáin.



Íocadh € 144,650 i nDeontais Chiste d’Oidhreacht Thógtha agus Struchtúir i mBaol. Ghiaráil sé
seo € 222,634 breise ó mhaoiniú ón earnáil phríobháideach agus mar thoradh air sin bhí 800 lá
fostaíochta ann do ghairmithe áitiúla agus do cheardaithe.

AN COMHSHAOL
Is iad príomhaidhmeanna Rannóg Chomhshaoil na Comhairle:



















Forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn, bonneagar bainistíochta dramhaíola comhshaoil atá
éifeachtúil a chur ar fáil, Comhphlean Bainistíochta Dramhaíola an Oirdheiscirt a chur i bhfeidhm
agus córais rialála agus mhonatóireachta chuí a chothabháil maidir le cosaint chomhshaoil agus
rialú truaillithe
Tá an Chomhairle freagrach as níos mó ná 500 feidhm comhshaoil reachtúil, a fhoráiltear sa
reachtaíocht. I measc na bpríomhréimsí ar déileáladh leo tá:
Bainistiú Dramhaíola
Pleanáil Bainistíochta Dramhaíola
Ionaid Athchúrsála agus Diúscartha Dramhaíola
Athchúrsáil
Forfheidhmiú
Bainistíocht Bruscair
Athrú Aeráide
Oideachas agus Feasacht
Cáilíocht Uisce agus Rialú Truaillithe
An Creat-Treoir Uisce
Rialú Truaillithe agus Forfheidhmiú
Pleanáil Truaillithe Cósta
Sábháilteacht Uisce
Seirbhísí Tréidliachta
Reiligí

Bainistiú Dramhaíola
Plean Bainistíochta Dramhaíola Réigiún an Deiscirt
Leanann Comhairle Contae Chill Chainnigh de bheith ag obair i dtreo na gcuspóirí atá leagtha amach
i bPlean Bainistíochta Dramhaíola Réigiún an Deiscirt a bhaint amach.
Eolaire Deisiúcháin
Cuireadh Eolaire Deisiúcháin Chomhairle Contae Chill Chainnigh i bhfeidhm mar chuid den Eolaire
Deisiúcháin náisiúnta ar líne repairirmystuff.ie tríd an bPríomh-Údarás Áitiúil Comhairle Contae
Mhuineacháin. Maoiníodh an tionscnamh seo trí Líonra Coiscthe na nÚdarás Áitiúil agus tríd an
gClár Náisiúnta um Chosc ar Dhramhaíl.
Mí Athúsáide Náisiúnta
Eagraíodh / tacaíodh le ceithre cheardlann le haghaidh Mí Athúsáide Náisiúnta trí Chosc
Dramhaíola:







Paper Creatures arna éascú ag Tom Duffy
Ceardlann do pháistí idir 8 agus 12 mbliana d'aois a bhí ar siúl san Oifig Ealaíon
Old Sock to Soft Toy arna éascú ag Zoe Wong
Ceardlann do pháistí idir 6 agus 12 mbliana d'aois a bhí ar siúl i Leabharlann Bhaile Mhic
Andáin
Bothán na bhFear GSC - Ceardlann Deisiú Rothair
Ceardlann fíodóireachta praiticiúil ar siúl in Kings River, Áth Stúin

Cuireadh Mí Athúsáide Náisiúnta chun cinn freisin ar na meáin áitiúla agus shóisialta.
Ionad Athchúrsála agus Diúscartha Dramhaíola an Dúin Mhóir 2018
Lean Ionad Athchúrsála an Dúin Mhóir ag freastal ar an bpobal trí sheirbhís bhainistithe dramhaíola
inrochtana a sholáthar. Tá cuid de na príomhstaitisticí ar fáil thíos:
 Bailíodh 1,416 tonna d'ábhar in-athchúrsáilte i 2018. Is méadú de 5.4% é seo ar ábhar

athchúrsáilte agus ba 222 tonna díobh sin earraí WEEE, 332 tonna de dhramhaíl ghlas agus 5.6
tonna de dhramhaíl bia.


Fuarthas 3,096 tona cainníochtaí dramhaíola ar an suíomh. Is méadú de 1.6% é seo ar dhramhaíl
a dhiúscraítear ag an áis. Taispeánann an t-ardú i gcainníochtaí dramhaíola agus athchúrsála ar an
láithreán go bhfuil fás ar úsáid leanúnach an tsuímh ag an bpobal.



Úsáideadh na Meáin Shóisialta chun an láithreán a fhógairt - tá 332 leantóir ag an suíomh
Facebook faoi láthair.



Cuireadh é in iúl do os cionn 7000 duine trí na meáin shóisialta ar fud 21 postáil a bhain leis an
suíomh.
I mí na Nollag 2018 sheol Club Rothlach Chill
Chainnigh an tionscnamh 'Bikes to Africa' i
gcomhar le hIonad Athchúrsála & Diúscartha
Dramhaíola an Dúin Mhóir. Bhí coimeádán
stórála brandáilte agus pointe fágála suite sa
Dún Mór. Bailíodh 200 rothar sa chéad 4
seachtaine den tionscnamh. Is comhoibriú
leanúnach é seo chun rothair nach dteastaíonn a
athúsáid, a dhéanfar a dheisiú in Éirinn sula
seolfar iad do na faighteoirí deiridh sa
Ghaimbia, Iarthar na hAfraice.

Seirbhísí Athchúrsála na Comhairle
Feidhmítear seirbhís athchúrsála an Sathairn ag Conláiste Cathartha an Dúin Mhóir gach maidin
Sathairn ag glacadh le páipéar measctha, cairtchlár, plaistigh agus gloine.
Tá ionad nua athchúrsála agus diúscartha dramhaíola á reáchtáil go príobháideach na Greanaí, Cill
Chainnigh Theas. Cuidíonn Comhairle Contae Chill Chainnigh le costas oibriúcháin na háise seo.
Glacann an áis seo le dramhaíl éagsúla le haghaidh athchúrsála agus tá sé inchomparáide leis an méid
a chuirtear ar fáil ag Dún Mór.
Cuireadh i gcrích roinnt bailiúchán soghluaiste WEEE Ireland ar fud an Chontae chun cuidiú leis an
bpobal a gcuid fearas leictreach a athchúrsáil.
Bainc ‘fág anseo’
Cuireadh i gcrích athbhrandáil na nIonad Fág Anseo, ina raibh 280 gabhdán aonair laistigh den
Chathair agus den Chontae i 2018. Soláthraíonn an chomharthaíocht athbhrandáilte siombail den
earra in-athchúrsáilte mar aon le téacs dátheangach Gaeilge / Béarla ar gach bainc. Cuireadh an
tionscnamh seo ar aghaidh trí Oifig Bainistíochta Dramhaíola Réigiúnach an Deiscirt i gcomhar le
Rannóg Chomhshaoil Chomhairle Contae Chill Chainnigh.

o 44 banc buidéal ar fud an Chontae.
o 1,642 tonna gloine
o Bailíodh 109 tonna alúmanaim
agus cruach in 2018.

Plean Bainistíochta Bruscair
Ghlac na Baill Tofa leis an bPlean Bainistíochta Bruscair 2018 - 2020 go foirmiúil ag Cruinniú na
Comhairle i mí Feabhra. Sa Phlean seo, leagtar amach polasaí na Comhairle maidir le saincheisteanna
a bhaineann le bruscar agus leagann sé amach cuspóirí chun an 42 gníomh liostaithe a bhaint amach

faoi dheireadh 2020. Le linn 2018 rinneadh dul chun cinn maidir le seachadadh na
spriocghníomhartha a fhorordaítear sa Phlean.

ACHOIMRE GEARÁN 2018

4.1 Dramhaíl:
4.1. 1 Bruscar
4.1.2 Dumpáil
Neamhdhleathach,
dramhaíl neamhC&D
4.2 Uisce /
Fuíolluisce
4.3 Aeir / Boladh
4.4 Torann
Iomlán

Oscailte
ón
mBliain
roimhe
sin

Faighte sa
Bhliain
Thuairiscithe

Cigireacht
Déanta air sa
Bhliain
Thuairiscithe

Réitithe sa
Bhliain
Tuairiscithe

NeamhRéitithe sa
Bhliain
Tuairiscithe

486

842

1328

1320

8

% na
nGearán a
Fiosraíodh
agus a
Réitíodh
%
99

215

472

687

670

17

98

31

33

64

60

4

94

26
1
759

68
4
1419

94
5
2178

90
5
2145

4
0
33

96
100
98

Eisíodh 95 fíneáil ar Fhógra Pionóis mar aon le 9 n-ionchúiseamh rathúil a tógadh i 2018.
Plean um na Critéir Íosta a Mholtar maidir le Cigireachtaí Comhshaoil (RMCEI)
D'fhaomh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) Plean RMCEI 2018 agus leis seo
cinntítear go ndéantar monatóireacht agus cur i bhfeidhm éifeachtach ar reachtaíocht chomhshaoil.
Tugann an plean tosaíochtaí réigiúnacha (WERLA) agus áitiúla san áireamh agus tugann sé aird ar
na hacmhainní atá ar fáil do Chomhairle Contae Chill Chainnigh
Cuireadh i gcrích na cigireachtaí seo a leanas faoi phlean RMCEI i 2018.
RMCEI – Plean um na Critéir Íosta a
Mholtar maidir le Cigireacht
Chomhshaoil

Líon na gCigireachtaí
ar tugadh fúthu go dtí
deireadh 2018

Sprioc-Líon
Bhliantúil faoi
RMCEI

Áitribh le Ceadúnas Doirte
Monatóireacht WFD, oibríocht &
faireachán, samplaí tógtha
Monatóireacht imscrúdaitheach, samplaí &
anailís WFD
Uiscí Snámha (Neamh-ainmnithe)
Córais Chóireála Fuíolluisce Baile faoi NIP
Measúnú ar an bPlean Bainistíochta
Cothaitheach
Monatóireacht Thimpeallach

25
436

24
435

Céatadán na
Sprice Bliantúla
a baineadh
amach go dtí seo
104%
100%

95

94

101%

20
27
32

20
27
22

100%
100%
145%

200

160

125%

Sampláil bhreise BOD don Rannóg
Seirbhísí Uisce
Measúnú Pleanála (tuairisc scríofa don
phleanáil)
Áiseanna Dramhaíola Ceadaithe Cigireachtaí
Faireachas ar Bhainc ‘Fág Anseo’

556

550

101%

525

525

100%

15

15

100%

176

150

117%

Tailte Talún Stairiúla - imscrúdú riosca &
leasú
Monatóireacht Stairiúil ar Líonadh Talún
Patróil Bruscair Rialta - Cathair
Patróil Bruscair Rialta - Contae
Sealbhóirí Ceadúnas Bailiúchán
Dramhaíola
Bailíochtú AR WCP
Garáistí - Bainistíocht Dramhaíola, dóirí
ola

7

7

100%

22
352
399
5

24
200
175
4

92%
176%
228%
125%

73
20

73
20

100%
100%

Tionscnamh Frithdhumpála
Fuair Comhairle Contae Chill Chainnigh maoiniú de €40K ón Roinn Cumarsáide, Gníomhú ar son
na hAeráide agus Comhshaoil i dtreo costas roinnt tionscnamh frithdhumpála a sheachadadh i 2018.
Bhí na tionscnaimh seo dírithe ar dhul i ngleic le réimsí faidhbe (m.sh. dumpáil mhídhleathach i
gcúinní ciúine de cheantair uirbeacha, taobh le bóthar tuaithe agus i limistéir foraoiseachta ar fud an
Chontae) agus freagairt fhorfheidhmithe éifeachtach a fhorbairt. Ba é ceann de na tionscnaimh ar
tugadh fúthu i rith an tsamhraidh ná Lá Maithiúnais Tochtanna ag Ionad Athchúrsála an Dúin Mhóir.
Bailíodh 550 sean tochta ar an iomlán.
Láithreáin Líonta Talún Stairiúla
Ceapadh Innealtóirí Comhairleacha i 2018 chun measúnú riosca comhshaoil a dhéanamh ar chúig
láithreán líonta talún stairiúla, eadhon, Thorpes, An Sceachánach, Na Seacht dTeach, Sean-Chúirt
agus Inse an Talbóidigh.
Cuireadh measúnú Leibhéal 2 i gcrích le haghaidh An Sceachánach, Na Seacht dTeach, Sean-Chúirt
agus Thorpes, agus críochnaíodh measúnú Leibhéal 3 d’Inse an Talbóidigh. I ngach tuarascáil, tugadh
comhairle ar an gcéad chéim eile maidir leis an ngá atá le tuilleadh oibreacha imscrúdaithe agus / nó
oibreacha feabhsúcháin.
I Meán Fómhair 2018, fuarthas Deimhniú Údaraithe (DÚ) ón GCC do na láithreáin líonta talún ag
Gort na Carraige, Gabhrán agus Sherman's taobh amuigh de Bhéal Átha Ragad. Leis an DÚ cuirtear
ar chumas na Comhairle na hoibreacha feabhsúcháin atá beartaithe a chur chun cinn ag gach suíomh
agus táthar ag súil go n-ullmhófar doiciméid tairisceana go luath i 2019 agus, faoi réir maoinithe,
tosófar na hoibreacha i R2 2019.
Cuireadh iarratas isteach chuig an Roinn Cumarsáide, Gníomhú ar son na hAeráide agus Comhshaoil
i Ráithe 4 2018 ag lorg maoinithe chun na scéimeanna uile thuas a chur chun cinn.

Fodhlíthe Bainistíochta Dramhaíola Chontae Chill Chainnigh 2018
Tar éis tréimhse comhairliúcháin phoiblí, ghlac Comhaltaí Tofa Chomhairle
Contae Chill Chainnigh le Fodhlíthe nua um Bhainistiú Dramhaíola ag cruinniú
na Comhairle i mí na Nollag. Leis na Fodhlíthe nua seo, cuirtear oibleagáidí ar
tháirgeoirí dramhaíola i dteaghlaigh agus in áitribh thráchtála maidir le stóráil,
cur i láthair, deighilt dramhaíola, cosc ar éilliú agus cruthúnas go ndiúscraíonn
oibreoir dramhaíola ceadaithe a ndramhaíl nó go dtugann an táirgeoir
dramhaíola iad chuig saoráid dramhaíola.
Cuideoidh na Fodhlíthe nua le deighilt dramhaíola a chur chun cinn in araidí ar leith. Ceanglaítear ar
shealbhóirí tí agus ar áitribh thráchtála i lárionaid daonra os cionn 500 duine an tríú bosca dramhaíola
bia a bheith acu chun dramhaíl bia a dhiúscairt nach mór dá Bhailitheoir Dramhaíola Údaraithe a
sholáthar. Tá na daoine sin a dhéanann múirín nó a úsáideann saoráid dramhaíola údaraithe
díolmhaithe ach beidh orthu a chruthú go bhfuil a gcuid dramhaíola bia á dhiúscairt i gcomhréir leis
na Fodhlíthe.

Tá na hionaid daonra atá sa chatagóir seo liostaithe thíos:
o Cathair Chill
Chainnigh
o Móin Choinn,
o Callainn
o Cill Mhic Bhúith
o Gráig na Manach
o Áth na nUrlainn

o Baile Mhic Andáin
o Caisleán an Chomair
o Ros Mhic Thriúin (Co. Chill
Chainnigh)
o Droichead Binéid
o Port an Chalaidh (Co. Chill
Chainnigh)
o An Móinín Rua

o
o
o
o
o

Achadh Úr
Baile Phóil
Béal Átha Ragad
Gabhrán
Baile an Phoill

Tacaíonn Forálacha Forfheidhmithe leis na Fodhlíthe le pionós uasta de € 2,500 le fíneáil laethúil de
€500 ina dhiaidh sin le haghaidh neamhchomhlíonta agus / nó Fógraí Íocaíochta Seasta de € 75 dóibh
siúd nach bhfuil ag cloí leis na Fodhlíthe Bainistíochta Dramhaíola.

Cáilíocht Uisce & Rialú Truaillithe
Rialú Truaillithe
 Rinneadh cigireacht ar 25 áitreabh a bhfuil Ceadúnas Doirte Alt 4 acu i 2018.


Rinneadh 146 Cigireacht Feirme faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dea-chleachtas
Talmhaíochta chun Uiscí a Chosaint), 2014. Fuarthas nach raibh tuairim is 21.5% ag cloí leis na
rialacháin. Eisíodh 30 litir rabhaidh a réitíodh ina dhiaidh sin agus 4 fhógra tras-chomhlíonta
chuig an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara [RTBM]. Rinneadh 20 cigireacht feirme leantach
lena n-áirítear an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (RTBM).



Thug an RTBM faoi 75 cigireacht feirme eile thar ceann Chomhairle Contae Chill Chainnigh i
2018, agus fuarthas amach go raibh 20 díobh neamhchomhlíontach agus go mbeadh siad faoi réir
smachtbhannaí ar a gcuid íocaíochtaí feirme aonair.



Tugadh faoi 27 cigireacht ar umar seipteach.



Leanadh le Clár Faireacháin Dromchla fairsing don Chreat-Treoir Uisce



Tógadh 556 sampla ó aibhneacha éagsúla le hanailís a dhéanamh orthu i 2018 mar chuid de Chlár
Samplála Náisiúnta um Chreat-Treoir Uisce.
Fuarthas, rinneadh measúnú agus faomhadh 32 Plean Bainistíochta Cothaithe le coinníollacha
maidir le húsáid de shloda séarachais sa talmhaíocht.




Eisíodh 525 tuarascáil phleanála chuig an Rannóg Pleanála i rith na bliana, ina dtugtar comhairle
go príomha ar cháilíocht uisce a chosaint nó a fheabhsú.
Plean Straitéise um Oiriúnú don Athrú Aeráide
Reáchtáladh dhá Cheardlann i mí na Nollag. Ba é cuspóir na gceardlann measúnú a dhéanamh ar
an mbonnlíne reatha agus bonn eolais a chur faoi fhorbairt gníomhartha inmharthana le haghaidh
maolú agus oiriúnú don athrú aeráide.
D'éascaigh an tUasal Breda Maher na ceardlanna ón
Oifig Réigiúnach um Ghníomhú ar son na hAeráide
(CARO) agus d'fhreastail baill foirne, Comhaltaí
Tofa & Comhaltaí Seachtracha CBS orthu.

Go luath i 2019 ullmhóidh an Roinn Comhshaoil an Dréacht-Straitéis um Oiriúnú don Athrú Aeráide
agus tar éis athbhreithnithe inmheánaigh, táthar ag súil go rachaidh an doiciméad seo faoi

chomhairliúchán poiblí i R2 2019 sula dtéann sé os comhair na Comhairle ag cruinniú i mí Mheán
Fómhair 2019 lena cheadú.
Plean Gníomhaíochta Torainn
D'ullmhaigh Comhairle Contae Chill Chainnigh a Dréachtphlean Gníomhaíochta Torainn 20192023 agus chuir siad é faoi bhráid an GCC le haghaidh tuairimí. Ceapadh an Plean Gníomhaíochta
Torainn chun measúnú a dhéanamh ar nochtadh torainn i gceantair ábhartha ar dtús (m.sh. ag
eascairt ó fhoinsí torainn áirithe ar nós bóithre, iarnróid agus aerfoirt), agus sa dara háit chun foinsí
torainn sa todhchaí a bhainistiú agus a rialú trí bhearta beartaithe (m.sh. pleanáil úsáid talún,
pleanáil tráchta, laghdú trí bhearta inslithe fuaime). D'ullmhaigh Bonneagar Iompair Éireann (BIE)
léarscáil torainn do na bóithre agus na limistéir ábhartha a bheidh le cumhdach sa Phlean
Gníomhaíochta Torainn. Táthar ag súil go bhfoilseofar an Plean go luath i 2019.
Feachtais, Oideachas & Feasacht
Sholáthair Comhairle Contae Chill Chainnigh Seirbhís Athchúrsála Crann Nollag saor in aisce ag 9
suíomh ar fud an Chontae idir an 4 agus an 14 Eanáir, 2018.

Lá Oiliúna do Dhéagóirí Glasa - D'fhreastail mic léinn ó 5 mheánscoil ar Lá Traenála do Dhéagóirí
Glasa arna éascú ag Eco-Unesco. Seachadadh an ghníomhaíocht seo chun tacú le daltaí atá ag
comhordú Chlár na Scoileanna Glasa ina scoil.
Seoladh # Feachtas Bin It, Don't Fling It i mí an Mhárta 2018. Rolladh amach an feachtas
frithbhruscair seo maidir le bruscar ar thaobh an bhóthair i gcomhar le Comhairlí Contae Phort Láirge
agus Loch Garman. Le linn thréimhse an fheachtais dáileadh suas le 12,000 sealbhóir dioscaí mótair
agus cuireadh béim bhreise ar an teachtaireacht frithbhruscair cois bóthair sna meáin réigiúnacha,
áitiúla agus shóisialta.

Clár na Scoileanna Glasa - chuir 3 scoil isteach ar a gcéad bhrat ghlas agus chuir 16 scoil isteach ar
a mbrat ghlas a athnuachan.
Glantachán Náisiúnta an Earraigh - Fuair
Glantachán Náisiúnta an Earraigh de chuid An Taisce
126 clárúchán i 2018 agus thug Comhairle Contae
Chill Chainnigh tacaíocht do ghrúpaí / daoine aonair
le soláthar trealaimh piocadh bruscair agus bailiú
dramhaíola.

Reáchtáladh Rás Bóthair Stook 10 an 18 Samhain i nGabhrán agus cheiliúr sé a chéad bhliain dó a
bheith glas. D'oibrigh an Rannóg Comhshaoil leis an gCoiste Stook maidir le tionscnaimh ghlasaithe
agus ba é an príomhthionscnamh ná buidéil phlaisteacha aon úsáide a bhaint. Thug an Rannóg
Comhshaoil urraíocht do Refill Ireland chun 1500 cupán ath-inúsáidte a sholáthar in ionad buidéil
phlaisteacha aon úsáide. Mar thoradh ar an urraíocht seo do Refill Ireland, tá Comhpháirtíocht

Áineasa agus Spóirt Chill Chainnigh tar éis ár gcuid cupán ath-inúsáidte a fháil don Rás Bóthair
Míle Meánaoisí . Samhlaítear go n-oibreoidh an Rannóg Comhshaoil le Comhpháirtíocht Áineasa
agus Spóirt Chill Chainnigh ar thionscnaimh ghlasaithe amach anseo dá gcuid imeachtaí.
#Savour Going Green - Thug Comhairle Contae Chill Chainnigh agus an Lárionad Teicneolaíochta
Clean i gcomhar le Savour Kilkenny tacaíocht do Savour Kilkenny dul glas i 2018. Tá an Féile
Savour tar éis tabhairt faoi thionscnaimh ghlasa a íoslaghdaíonn tionchair chomhshaoil trí íoslaghdú
dramhaíola agus cuireadh méadú freisin ar fheasacht chomhshaoil do shealbhóirí stallaí agus don
iliomad cuairteoirí a d'fhreastail ar an bhféile.
#Poop Off Our Pavements (Cac as ár gCosáin)
Sheol Mary Kennedy an feachtas frithshalú madraí seo
#Poop Off Our Pavements (Cac as ár gCosáin) an 16 Samhain
ag Oifigí KCLR. Suiteáladh ceithre chuaille fuaime i
láithreacha cathrach éagsúla agus tá feachtas meán sóisialta
agus raidió curtha i bhfeidhm. Iarradh ar dhaoine pictiúr dá
mhadra a chur ar Facebook nó ar Twitter le
#Poopoffourpavements le deis a bheith acu ceann de cheithre
dearbhán Seomra Chill Chainnigh a bhuachan.

WEEE - Tugadh faoi 4 bhailiúchán WEEE i gCill Chainnigh i 2018 i mBaile Sheáin, Baile Mhic
Andáin, Caisleán an Chomair agus i mBaile an Phoill agus bailíodh tonnáiste 49.84 tona.
Cuireadh múrmhaisithe frith-bhruscair ar fáil i dhá scoil náisiúnta, inar fostaíodh ealaíontóirí chun
múrmhaisiú a dhearadh agus a phéinteáil chun feasacht a mhúscailt faoi na rudaí a dhéantar agus nach
ndéantar le do dhramhaíl. Spreagadh páistí scoile chun páirt a ghlacadh sa phéintéireacht den saothar
ealaíne agus maoiníodh an tionscnamh trí Chiste Frithbhruscair & Frith-Ghraifítí 2018.
DEONTAIS
 Deontas Feasachta Frithbhruscair & Frith-Ghraifítí 2018 - Thug An Roinn Pobail, Gníomhú ar
son na Aeráide & Comhshaoil tacaíocht deontais de € 23,000. Fuair 19 Pobal deontais.


Ciste Comhpháirtíochta Comhshaoil Chlár Áitiúil 21 2018 - Bronnadh cómhaoiniú € 21,850 ón
Roinn Pobail, Gníomhaíochta Aeráide & Comhshaoil & ón gComhairle Contae Chill Chainnigh
ar 18 dtionscadal comhshaoil a bhí dírithe ar fhorbairt inbhuanaithe.

Dámhachtainí agus Éachtaí IBAL 2018
Measadh go raibh Cill Chainnigh níos glaine ná
noirm na hEorpa agus bhí sé ar an naoú háit as
daichead baile / cathair a ndearnadh suirbhé orthu
i dtábla Ghnó na hÉireann in aghaidh
Bruscair(IBAL).

Entente Florale
Is iad Cumann Eorpach na Bláthanna agus an Tírdhreacha (AEFP) a a eagraíonn na gradam Entente
Florale a fhaigheann iarratais ó bhailte, sráidbhailte agus cathracha ar fud na hEorpa. Ainmníodh
Inistioge mar aon le Dún Garbhán, Co. Phort Láirge mar na hionadaithe baile agus sráidbhaile
d’Éirinn i 2018 ag an Roinn um Fhorbairt Tuaithe & Forbartha agus chuaigh siad in iomaíocht le 7
dtír Eorpach eile, ina raibh 12 iontráil.
Is í aidhm an chomórtais Entente Floral feabhas a chur ar ghairneoireacht,
ar thurasóireacht agus ar fheasacht chomhshaoil agus timpeallacht níos
glaise agus níos taitneamhaí a chur chun cinn i mbailte agus i sráidbhailte
na hEorpa. Spreagann an comórtas bliantúil údaráis phoiblí, comhlachtaí
príobháideacha agus daoine aonair chun comhoibriú lena gcuid bailte agus
sráidbhailte a áilliú.
Chaith baill de Choiste Entente Florale, oibrithe deonacha, pobal sínte, foireann Woodstock agus

Comhairle Contae Chill Chainnigh míonna fada d’obair dhian agus díograis ar fáil chun an sráidbhaile
a fheabhsú sna catagóirí éagsúla breithnithe. Rinne painéal de 8 mbreitheamh Eorpacha breithniú ar
bhaile Inis Tióg agus Woodstock an 20 Iúil 2018 agus ar deireadh thiar bronnadh Bonn Óir ar Inis
Tíog ag Oíche Ghradaim Entente Florale i mí Mheán Fómhair.
Thacaigh an Oifig Oidhreachta le forbairt na nithe seo a leanas:


Léarscáil Bonneagair Ghlais Inis Tíog: léarscáil atá maisithe
go hálainn ina n-aithnítear seirbhísí Bonneagair Ghlais &
éiceachórais.



Plean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta do Scoil Náisiúnta
Cholm Cille - gníomhartha simplí bithéagsúlachta a aithint
don bhunscoil.



Bróisiúr Conair Oidhreachta Inis Tíog - bróisiúr cruthaitheach nua
do chuairteoirí oidhreachta.



Liosta Plandála Pailneoirí - treoir ar phlandaí atá cairdiúil do phailneoirí in Inis Tíog .
Eileen O'Brien, An Clr. Andrew McGuinness, Leaschathaoirleach, agus
Carmel Cummins, ag seoladh bróisiúr Conair Oidhreachta Inis Tióg, 23
Lúnasa

BAILTE SLACHTMHARA
Bailte Slachtmhara Chill Chainnigh – Keep Kilkenny Clean
Bliain fhiúntach a bhí i 2018 arís do Keep Kilkenny Clean. Is teistiméireacht í tuarascáil Breithneoir
Bailte Slachtmhara Supervalu ar obair chrua, ar dhíograis agus ar scileanna eagrúcháin Choiste na
mBailte Slachtmhara seo agus den ghrúpa sínte d’oibrithe deonacha. Le scór de 337 pointe, ba
bhuaiteoirí boinn óir iad Keep Kilkenny Clean, buaiteoirí an Chontae agus buaiteoirí Réigiúnacha san
Oirdheisceart. Sa chatagóir speisialta dámhachtana, bhuaigh siad an Gradam Uisce agus Pobail
amach as a gcuid oibre ar dhíothú an Balsam Himiléach, Glúineach Bhiorach agus fiaile Giant Hog
ar bhruach Abhainn na Feoire agus na Breagaí sa Chathair.
Bailte Slachtmhara Tulchacht
Bhuaigh Bailte Slachtmhara Tulchacht bonn airgid i gComórtas na
mBailte Slachtmhara Supervalu 2018 agus moladh iad as an tríú
háit a bhaint amach i nGradaim an Chontae. Ghnóthaigh siad
Gradam Pailneora an Údaráis Áitiúil freisin.
Bailte Slachtmhara Inis Tíog
Bliain an-ghnóthach a bhí i 2018 do Shráidbhaile Inis Tíog de bharr páirt a ghlacadh i gComórtas
Eorpach Entente Florale agus i gComórtas na mBailte Slachtmhara de chuid Supervalu. Bronnadh
bonn airgid orthu agus fuair siad moladh ard i gcatagóir Gradam an Chontae.
Bailte Slachtmhara Bhearna na Gaoithe
Bronnadh Gradam Iarrachta ar Shráidbhaile Bearna na Gaoithe i gCatagóir na nGradam Speisialta as
feabhsú de 15 phointe ar a gcuid marcanna breithnithe 2017.
Reiligí
Tá 14 reilig oscailte ag Comhairle Contae Chill Chainnigh.
Feidhmíonn Comhairle Contae Chill Chainnigh Scéim Deontais Reiligí. Tá an scéim seo oscailte
d'aon Ghrúpa / Eagraíocht Pobail a bhfuil baint aici le bainistiú agus cothabháil reiligí áitiúla.
Fuarthas 21 iarratas san iomlán i 2018.

Seirbhísí Tréidliachta
Comhlíonann an tSeirbhís Tréidliachta an conradh seirbhíse um shábháilteacht bia idir an FSAI agus
Comhairle Contae Chill Chainnigh lena n-áirítear freagracht as Rannóg Sábháilteachta Bia de
Sheirbhís Tréidliachta na nÚdarás Áitiúil i gceantar Cheatharlach freisin. Áirítear ar fheidhmeanna
sláinte poiblí agus leasa ainmhithe na Tréidliachta rialuithe / rialáil oifigiúil a sholáthar i seamlais
tréchuir bheaga agus mheánmhéide agus i monarchana próiseála feola beag, agus i rialú plandaí beaga
maraithe éanlaithe.
Déantar cigireachtaí agus iniúchtaí ar áitribh faoi mhaoirseacht chun comhlíonadh reachtaíochta a
dheimhniú. Tá an tseirbhís páirteach i bpleanáil idirghníomhaireachta ag leibhéal réigiúnach agus
náisiúnta.


Líon a maraíodh i Seamlais Faofa faoi mhaoirseacht na seirbhíse i 2018
4,592 Eallach, 20,357 Caoire, agus 152,776 Éanlaith.



Bhí 20 Gnó Bia faoi mhaoirseacht na seirbhíse i 2018



Tógadh 19 Sampla Iarmhar mar chuid den Phlean Náisiúnta um Rialú Iarmhair.



Glacadh 69 Sampla Feoil, Maipín agus Samplaí Uisce mar chuid de Rialuithe Oifigiúla.



Rinneadh 202 Cigireacht Sláinteachais (seachas Cigireachtaí AM / PM) in áitribh bia faoi
mhaoirseacht na seirbhísí.

Madraí & Capaill
Tá an tSeirbhís Maor Madraí agus an tSeirbhís Tréidliachta páirteach i gcur i bhfeidhm an Achta um
Rialú Madraí 1986 arna leasú agus an tAcht um Bunachais Phórúcháin Mhadraí 2010 arna leasú.
Tiocfaidh Treoirlínte nua Aireachta i bhfeidhm ó Eanáir 2019. Le linn 2018 bhí an tSeirbhís ag obair
leis na páirtithe leasmhara chun a chinntiú go ndéantar uasghrádú ar áitribh dá réir. Tugtar ar aird go
raibh 17 áitreabh cláraithe ar Chlár na mBunachas Pórúcháin Madraí amhail an 31 Nollaig 2018.
Rinneadh 35 cigireacht ar Bhunachais Phórúcháin Mhadraí i gcrích in 2018.
Eisíodh 4,625 ceadúnas madra aonair, 7 gceadúnas ginearálta madra agus 24 ceadúnas madra ar feadh
an tsaoil don chontae.
Tugadh baile eile do 99% de na madraí go léir ó Dhídean Madraí Cheatharlach Chill Chainnigh.
Cuireadh 21 capall i bpóna agus tugadh ceadúnas do 12 capall eile i 2018.
Sábháilteacht Uisce
Fostaíodh 15 gharda tarrthála ar feadh míonna an Mheithimh, Iúil agus Lúnasa 2018 sna háiteanna
seo a leanas: o Na Cluainte, Cathair Chill Chainnigh
o Inis Tíog
o An Chora, Bóthar an Tuair, Cathair Chill o Baile Mhic Andáin
Chainnigh
o Gráig na Manach
Staitisticí na nGardaí Tarrthála Séasúr an tSamhraidh 2018
Tarrtháil

Garchabhair

Comhairle

Cosc ar Thimpistí

Eile

815

0

tugtha
2

115

1650

Snámhóirí ag baint taitnimh as an uisce ag
Gráig na Manach, Co. Chill Chainnigh.

Cur i Láthair na dTeastas ag Sábháilteacht Uisce na hÉireann
Bhronn an tAire Stáit um Acmhainní Nádúrtha, Gnóthaí Pobail agus Forbairt Digiteach, an tUasal
Seán Canney teastais i gCaisleán Bhaile Átha Cliath an 28 Samhain, 2018 ar na daoine seo a leanas:


Bronnadh Gradam Seirbhíse Deich mBliana ar Joan McLoughlin,
WSDO mar aitheantas ar a tiomantas deonach maidir le feasacht phoiblí
a chur chun cinn ar shábháilteacht uisce agus tarrtháil i mbeatha daoine
a shábháil.



Bronnadh Gradam Díreach In Am (JIT) ar Michael Gaule Sinsearach ó
Shábháilteacht Uisce Chill Chainnigh chun aitheantas a thabhairt dá
chuid oibre le linn laethanta saoire i Costa Del Sol sa bhliain 2016, áit a
ndearna sé triúr ón bhfarraige a shábháil ón mbás, lena n-áirítear máthair
agus leanbh.



Bronnadh gradam JIT ar Michael Gaule Sóisearach ó Chill Chainnigh
as Buntacaíocht Saoil a thabhairt dá Aintín a raibh comhtholgadh uirthi.



Bronnadh Dámhachtain Léirthuisceana Meáin ar Nuachtán Chill
Chainnigh mar aitheantas ar a chumhdach de shaincheisteanna
sábháilteachta uisce um bá a chosc i rith na bliana agus le blianta beaga
anuas.

Clár Uiscí na nÚdarás Áitiúil (LAWPRO)
Is iad Comhairlí Contae Chill Chainnigh agus Thiobraid Árann na príomhúdaráis chomhpháirteacha
don tseirbhís chomhroinnte náisiúnta a thacaíonn agus a chomhordaíonn feidhmiú Phlean
Bainistíochta Abhantraí na hÉireann 2018 - 2021 (RBMP). Tá 57 ball foirne ar an gClár anois ar fud
na tíre agus tá trí phost eile le líonadh i 2019.

Lá Oiliúna Foirne LAWPRO Meán Fómhair 2018

Tá an fhoireann lonnaithe i 13 oifig údaráis áitiúil ar fud na tíre, lena n-áirítear 5 duine in oifigí
Chomhairle Contae Chill Chainnigh. Feidhmíonn an clár laistigh de struchtúr rialachais láidir de
chúig Choiste Réigiúnacha Bainistíochta Uisce agus Comhshaoil, a bunaíodh i 2016. Is é
Príomhfheidhmeannach Chill Chainnigh, Colette Byrne, an cathaoirleach ar an gcoiste thoir theas
agus tionólann siad gach ráithe. Buaileann an cúigear chathaoirleach go rialta leis an Roinn
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (DHPLG) agus leis an GCC mar an Coiste Náisiúnta
Comhordaithe agus Bainistíochta.

Foireann eolaithe le raon leathan saineolais theicniúil is ea
an Fhoireann Measúnaithe Abhantraí, a bunaíodh in 2018.
Tacaíonn sí le bearta áitiúla a chur i bhfeidhm chun aghaidh
a thabhairt ar shaincheisteanna cáilíochta uisce. Baineann a
chuid oibre le measúnú a dhéanamh ar an dobharcheantar
chun tuiscint níos fearr a fháil ar na saincheisteanna áitiúla
a mbíonn tionchar acu ar cháilíocht an uisce, agus
comhoibríonn sí le pobail, le húinéirí talún agus le
comhlachtaí poiblí chun réitigh inoibrithe a fhorbairt agus
a chur i bhfeidhm.
Sa chlár oibre 2018, díríodh ar earcaíocht agus oiliúint na foirne eolaíochta. Leis na Cláir
Forfheidhmithe Réigiúnacha, éilítear ar na foirne díriú ar 190 réimse tosaíochta le haghaidh gnímh,
ina bhfuil 726 dobharlach, agus táthar ag súil le feabhsuithe ar cháilíocht uisce orthu go léir faoi mhí
na Nollag 2021. I 2018, rinne na Foirne Measúnaithe Abhantraí thart ar 50 staidéar deisce ar na
limistéir seo agus, in éineacht leis an Oifigeach Uisce Pobail, reáchtáil siad 20 cruinniú faisnéise
pobail chun Clár na nUiscí a mhíniú sula dtosaíonn siad ar obair allamuigh. Cuideoidh an obair
allamuigh leis na heolaithe measúnú a dhéanamh ar gach ceantar agus ar deireadh thiar réitigh áitiúla
a dhearadh do na saincheisteanna sonracha a bhfuil tionchar acu ar cháilíocht an uisce. Ansin,
tabharfaidh foireann LAWPRO tacaíocht agus comhairle do na húinéirí talún agus na comhlachtaí
poiblí sin a bhfuil sé de chúram orthu na bearta sin a chur i bhfeidhm. Tá tacaíochtaí breise ar fáil
d'úinéirí agus do bhainisteoirí talún talmhaíochta tríd an tSeirbhís Tacaíochta agus Comhairle
Inbhuanaitheachta Talmhaíochta (ASSAP) áit a gcuirfidh Teagasc agus comhairleoirí tionscail
déiríochta comhairle duine le duine saor in aisce ar fáil d'fheirmeoirí sna réimsí gníomhaíochta.
Rannpháirtíocht an Phobail
Leanann an tOifigeach Uisce Pobail (OUP) ag obair agus ag tacú le pobail maidir le cur i bhfeidhm
an RBMP agus chun feasacht a chruthú i measc an phobail faoina chuspóirí agus maidir le cosaint
agus athchóiriú ár ndobharlach.
Tionóladh cruinniú poiblí i gCuan ar an Deighean i gCill Chainnigh.
I 2018 leathnaíodh glantacháin na n-aibhneacha, agus tharla roinnt glantachán ar an mBearú agus ar
an bhFeoir thar 2 deireadh seachtaine i mí Mheán Fómhair. Dhírigh glantacháin na n-aibhneacha aird
ar an méid dramhaíola plaistigh inár ndobharlaigh agus cuireadh “gaiste plaisteach” ar an mBearú
chun cosc a chur ar phlaisteach ón abhainn dul amach chuig an inbhear. Déanann an pobal
maoirseacht ar an
ngaiste seo. Reáchtáladh tionscnaimh frithdhumpála feadh na mbealaí isteach in aibhneacha le linn
Glantacháin Mhóir an Earraigh i gcomhar le KCLR, scoileanna agus grúpaí pobail, agus mar thoradh
air sin chuir scoil amháin cosc ar phlaisteach óna timpeallacht scoile. Bhí níos mó ná 25,000 duine
páirteach i nGlantachán Mhóir an Earraigh. Tá feachtas leanúnach chun feasacht a mhúscailt faoi
chaighdeán an uisce á chur i gcrích ar fud na scoileanna i gceantair na Bréagaí, na Deighne,
Dubhuisce, na hUaithne agus Pococke i gCill Chainnigh.

Leanann an OUP ar aghaidh ag tacú agus ag forbairt tionscadal trí Chiste Forbartha Pobail LAWPRO
2018. Reáchtáladh Lá Oidhreachta Uisce 2018 an-rathúil a bhí ar siúl an 26 Lúnasa le himeachtaí
eagraithe ar fud Chontae Chill Chainnigh. Is comhoibriú an-rathúil é seo idir LAWPRO agus an
Chomhairle Oidhreachta agus is lá tiomnaithe é chun ár n-uiscí agus ár n-oidhreacht nádúrtha a
cheiliúradh. Bhí imeachtaí ar siúl i gCill Chainnigh, i gCaisleán an Chomair, i mBaile Mhic Andáin
agus i nGráig na Manach.

Eolaithe óga, Lá Oidhreachta Uisce, Páirc Fhionnachtana Chaisleán an Chomair.

ÉIFEACHTACHT FUINNEAMH, CAOMHNÚ & ATHRÚ AERÁIDE
Monatóireacht & Tuairisciú 2018
Tá sé de chúram ar an Earnáil Phoiblí in Éirinn a dtomhaltas fuinnimh a laghdú le 33% faoi 2020 ón
mbliain bonnlíne. Is í 2009 an bhliain bhonnlíne do Chomhairle Contae Chill Chainnigh. Tuairiscíonn
Comhairle Contae Chill Chainnigh a n-úsáid fuinnimh gach bliain d'Údarás Fuinnimh Inmharthana
na hÉireann (ÚFIÉ) a bhainistíonn an próiseas tuairiscithe thar ceann na Roinne Cumarsáide,
Gníomhaíochta Aeráide agus Comhshaoil (RCGAC). Ullmhaíonn an ÚFIÉ tuarascáil ar
éifeachtúlacht fuinnimh san earnáil phoiblí don RCGAC gach bliain. Tugann an tuarascáil seo dar
teideal “Tuarascáil Bhliantúil 2018 ar Fheidhmíocht Fuinnimh na hEarnála Poiblí” mionsonraí ar
fheidhmíocht fuinnimh iomláin na hearnála poiblí. Bunaithe ar thuarascáil 2018, tá Comhairle Contae
Chill Chainnigh faoi láthair ag 27%. Mar thoradh air seo tá an chomhairle níos éifeachtaí faoi láthair
ná an bhliain bunlíne agus tá sí ar an mbealach ceart chun spriocanna 2020 a bhaint amach.
Is ionann an ídiú fuinnimh ar fud na n-earnálacha údaráis áitiúil agus seirbhísí uisce agus 23% den
úsáid fuinnimh iomlán san Earnáil Phoiblí. Tá na húdaráis áitiúla agus an earnáil seirbhísí uisce mar
ghrúpa ag 28% i dtreo na sprice faoi láthair agus táthar ag súil go gcuideoidh forbairtí breise i dtreo
tionscadail soilsithe sráide atá éifeachtach ó thaobh fuinnimh de, ar nós an tionscadal píolótach a
forbraíodh i gCill Chainnigh, leis an ngrúpa a gcuid spriocanna a bhaint amach.

Torthaí Monatóireachta & Tuairiscithe 2017 Chomhairle Contae Chill Chainnigh

Ní mór do Chomhairle Contae Chill Chainnigh laghdú fuinnimh de 33% a bhaint amach faoi 2020.
Sainaithníodh sé phríomhréimse. Áirítear sna réimsí seo; soilsiú poiblí, éifeachtúlacht leictreachais i
bhfoirgnimh, éifeachtúlacht theirmeach, iompar agus fuinneamh in-athnuaite. Déanfaidh Comhairle
Contae Chill Chainnigh athbhreithniú ar an straitéis infheistíochta éifeachtúlachta fuinnimh i 2019
chun na tionscadail seo a fhorbairt a thuilleadh.

Méid Chomhairle Contae Chill Chainnigh go dtí an Sprioc

Pobail Fuinnimh Níos Fearr Chill Chainnigh 2018
D'éirigh le Comhairle Contae Chill Chainnigh iarratas a dhéanamh chuig Údarás Fuinnimh
Inmharthana na hÉireann (ÚFIÉ) ar mhaoiniú deontais tríd an gclár Pobail Fuinnimh Níos Fearr.
D'fheidhmigh an Chomhairle mar phríomh-iarratasóir le 3 Counties Energy Agency (3cea) ag riaradh
agus ag bainistiú tionscadail an chláir deontais.
Áirítear i dtionscadal na Comhairle iarfheistiú soilsithe poiblí, uasghrádú leabharlainne agus
uasghrádú stáisiúin dóiteáin. I measc tairbhithe pobail an deontais bhí teach altranais cónaithe, dhá
ionad pobail, séipéal, scoil náisiúnta, linn snámha agus gnó lónadóireachta.
B’ionann an caiteachas iomlán fuinnimh ar na tionscadail go léir agus €875,000 le cúnamh deontais
ÚFIÉ de thart ar € 287,000 agus coigiltí fuinnimh tuartha de 600,000kWh. Beidh Cill Chainnigh i
gceannas ar thionscadal eile BEC ÚIFÉ i 2019.
Leabharlann Chaisleán an Chomair
Rinne an tSeirbhís Leabharlainne uasghrádú teasa ar Leabharlann Chaisleán an Chomair i 2018.
Áiríodh leis seo an seanchóras téimh neamhéifeachtúil a athsholáthar agus córas téimh nua a shuiteáil
le córas bainistíochta fuinnimh agus monatóireacht fuinnimh a chomhtháthú.

Oibreacha Uasghrádaithe Fuinnimh ar Leabharlann Chaisleán an Chomair

Stáisiún Dóiteáin Challainn
Faoi láthair tá an tSeirbhís Dóiteáin ina séú bliain maidir le tionscadail éifeachtúlachta fuinnimh a
chur i bhfeidhm ar fud na bhfoirgneamh a fheidhmíonn an tSeirbhís Dóiteáin. Rinneadh uasghrádú ar
Stáisiún Dóiteáin Challainn i 2018 nuair a suiteáladh córas soilsithe LED nua i ndiaidh uasghrádaithe
a rinneadh ar chreatlach an fhoirgnimh in 2016.
Cúnant na Méaraí
Shínigh Cill Chainnigh le Cúnant na Méaraí i mí Aibreáin 2015. Is tionscnamh Eorpach é an cúnant
chun astaíochtaí carbóin a laghdú faoi 2020 agus 2030. Le Cúnant na Méaraí, éilítear ar shínitheoirí
plean gníomhaíochta fuinnimh inbhuanaithe a thiomsú chun an sprioc laghdaithe carbóin de 20% a
bhaint amach faoi 2020. Ghlac Comhairle Contae Chill Chainnigh leis an bplean gníomhaíochta i
2017. Tá an oifig fuinnimh ag obair go dlúth freisin leis an Rannóg Comhshaoil ar an bPlean
Oiriúnaithe Aeráide.

PÁIRCEANNA & CONLÁISTE

Páirceanna & Áineas
Déanann Rannóg na bPáirceanna maoirseacht ar fhorbairt agus ar chothabháil conláistí áineasa i
gCathair agus i gContae Chill Chainnigh. Cuireann an Rannóg Páirceanna raon conláistí áineasa ar
ardchaighdeáin ar fáil lena n-áirítear clóis súgartha, páirceanna agus faichí spóirt atá ar fáil le húsáid
do dhaoine de gach aois. Tá an Rannóg Páirceanna freagrach freisin as forbairtí leanúnacha,
bainistíocht agus cothabháil cuairteoirí ar Ghairdíní agus Crannlann Woodstock in Inis Tíog, rud a
bhfuil ina cheann scríbe turasóireachta tábhachtach san oirdheisceart.
Clóis Súgartha
Tarlaíonn an fhorbairt de chlóis súgartha ar fud an chontae, i gcomhar le pobail áitiúla. Chuir an
forbróir líon níos lú clóis súgartha ar fáil mar chuid d'fhorbairtí tithíochta agus nuair a cuireadh i
gcrích iad go caighdeán sásúil, ghlac an Chomhairle Contae iad i gcúram agus rinne an Rannóg
Páirceanna bainistiú orthu ina dhiaidh sin. Tá 27 ionad súgartha ar oscailt anois le haghaidh súgartha
sna háiteanna seo a leanas ar fud an Chontae. Le linn 2018 rinne Foireann na bPáirceanna cigireacht
ar gach clós súgartha ar bhonn seachtainiúil agus tugadh faoi aon deisiúcháin nó glantachán a bhí
riachtanach ar an bpointe boise ar mhaithe leis na clóis súgartha a choinneáil i gceart le haghaidh
súgartha sábháilte.
Cuirtear ar fáil thíos, liosta na gclós súgartha laistigh de gach Ceantar Bardasach:
Dúiche Bardasach Bhaile
an Phoill
o Port an Chalaidh
o Cnoic an Draighin
o Fiodh Dúin
o Siúlóid na Coille Móire
o Móin Choinn,
o Muileann an Bhata
o Bearna na Gaoithe

Dúiche Bardasach Chaisleán an
Chomair
o Béal Átha Ragad
o Diméin Chaisleán an Chomair
o An Cloch
o Cuan
o Baile Phóil
o Áth na nUrlainn

Dúiche Bardasach Chill Chainnigh
o Plás na Deastógála
o Bóthar Uí Lachnáin
o An tIonad Ath. McGrath
o The Butts
o Garraí an Chrainn
o Bóthar Thobar Eoin
o Eastát Chúirt an Talbóidigh
o Cnoc
na
Rós,
Bóthar
Cheanannais
o Baile Héil
o Droichead Binéid
o Faiche an Aonaigh, Callainn
o An Droichead Nua
o Gráig na Manach
o Ceanannas
o Áth Stúin
o Baile Mhic Andáin
o Gairdíní Woodstock

ROINNT ÍOMHÁNNA DE CHLÓIS SÚGARTHA AR FUD PHÁIRCEANNA AN
CHONTAE

Páirc Líneach na Feoire - Faoi láthair clúdaíonn an bealach thart
ar 7km de bhruach na habhann agus soláthraíonn sé bealach
siúlóide agus rotharbhealach tarraingteach do chleachtadh amuigh
faoin aer. Baintear úsáid iontach as na cosáin cois abhann, forbairt
dhroichead coisithe Osraí faoin droichead Cuarbhóthair atá ann
cheana féin lena ligtear do lúb na cathrach ó dheas ó dhroichead
Sheáin. Déanfar an pháirc líneach a fhorbairt tuilleadh le naisc go
luath amach anseo le bruacha na n-aibhneacha ag an iar-láithreán
grúdlainne. Is é an plean fadtéarmach lúb a chruthú ar ais go dtí
an chathair ó thuaidh de dhroichead Green trí dara dhroichead
coise ag Inis an Talbóidigh, ag filleadh ar an gcathair ar an
mbruach thoir. Chruthaigh an chéim dheireanach seo siúlóid
leanúnach lúibe de 10km den chathair, ar fad ón mbóthar.
Soláthraíodh comharthaíocht nua aimsithe slí sa chéad leath de 2018 feadh Pháirc Líneach na Feoire.
Bhí an chomharthaíocht seo thar a bheith úsáideach do chuairteoirí ar an gCathair agus tá méadú ag
teacht ar líon na ndaoine a úsáideann Páirc Líneach na Feoire gach bliain.
Déanann Rannóg na bPáirceanna bainistiú ar na móinéir féaraigh mhóra i Móinéar an Easpaig agus i
Móinéar an Diúic a dhéanann suas an pháirc líneach le cleachtais ghearradh inbhuanaithe. Is gnáthóg
fiadhúlra suntasach iad na móinéir agus tá éagsúlacht speiceas féir agus bláthanna fiáine tábhachtacha
iontu. Ní dhéantar gearradh móinéir ach amháin uair sa bhliain i ndiaidh na mbláthanna chun tacú
leis na pailneoirí.
Gairdíní & Crannlann Woodstock
Tugann an Rannóg Páirceanna aire d’oibríochtaí laethúla agus do phleanáil tionscadal athchóirithe
na todhchaí do Ghairdíní Woodstock in Inis Tíog, rud a mheallann líon mór cuairteoirí san
Oirdheisceart, thart ar 35,000 - 40,000 cuairteoir in aghaidh na bliana. Déanann baill foirne
thiomnaithe na gairdíní agus na páirceanna foirmiúla seo a chothabháil ar ardchaighdeán. Is ceann
scríbe a bhfuil tóir air é do chuairteoirí ó bhaile agus thar lear agus go háirithe dóibh siúd a bhfuil
spéis ar leith acu inár mbailiúchán crann an-suntasach a moladh le déanaí ag breithiúna ar cuairt ón
Entente Florale.
Reáchtáladh roinnt imeachtaí lena n-áirítear léirithe amharclainne allamuigh, treodóireacht, rití spraoi
agus sealgaireacht coillearnaí le haghaidh taitneamh ár gcuairteoirí i 2018. Bhí freastal maith orthu
seo agus bhí go leor acu saor in aisce. Tá méadú ag teacht ar an tóir ar Woodstock le haghaidh
searmanais shibhialta le blianta beaga anuas agus tá roinnt póstaí á reáchtáil aige do lánúineacha ar a
lá mór agus tá póstaí eile curtha in áirithe do 2019.
I 2018 d'éirigh leis an Rannóg Pháirceanna maoiniú a fháil do Woodstock ó fhoinsí éagsúla lena náirítear Scéim na Roinne Comhshaoil um Struchtúir i mBaol le haghaidh oibreacha ar fhoirgnimh
ghairdín, ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige le haghaidh seomra ranga allamuigh agus ón Roinn
Forbairt Tuaithe agus Pobail do chosáin áineasa ar fud an eastáit níos leithne de Woodstock.

Páirc Chomharsanachta Phort an Chalaidh
I 2018 cuireadh pleananna chun cinn chun páirc
chomharsanachta a fhorbairt do phobal Phort an
Chalaidh. Le comhairliúchán fairsing, rinneadh cinnte
go raibh deis ag gach ball den phobal a dtuairimí a
thabhairt i ndearadh a bpáirce. Reáchtáladh roinnt ócáidí
spraíúla amuigh faoin spéir ar an láithreán chun páirt
níos mó a thabhairt do dhaoine. Mar thoradh ar an
bpróiseas, cuireadh máistirphlean ar fáil don láithreán
agus tá sonraíochtaí ann anois d’fhonn a bheith réidh
chun tairiscintí a lorg go luath i 2019 agus tá an dáta
oscailte den pháirc beartaithe roimh dheireadh an
tsamhraidh 2019. Beidh clós súgartha mór mar chroílár
na páirce. Le cosáin do shiúlóid agus do threalamh
aclaíochta allamuigh, spreagfar gníomhaíocht fhisiciúil.
Glasbhealach Chill Chainnigh
Tar éis babhta leathan comhairliúcháin le daoine áitiúla feadh bhealach an Ghlasbhealaigh atá molta
ó Phort Láirge go Ros Mhic Thriúin, tugadh cead pleanála don tionscadal ina dhiaidh sin. Leanann
an Ghlasbhealach atá beartaithe líne na seanlíne iarnróid ó Phort Láirge go Páirceanna Ros Mhic
Thriúin áit a nascfaidh sí le Conair Dhroichead Rua Ros Mhic Thriúin agus i bPort Láirge nascfaidh
sé in am trátha le Glasbhealach Phort Láirge nuair a bheidh tionscadal na gCéanna Thuaidh forbartha.
Is í Comhairle Contae Loch Garman an t-údarás ceannais don tionscadal réigiúnach seo ina nasctar
Contaetha Loch Garman, Port Láirge agus Cill Chainnigh. Rinneadh iarratas ar mhaoiniú go déanach
i 2018 chun an tionscadal a thógáil. Táthar ag súil le fógra maidir leis seo go luath i 2019.
Tionscadail Chaipitil Spóirt
D'éirigh leis an Rannóg Pháirceanna iarratas a dhéanamh ar thrí dheontas chun trealamh giomnáisiam
allamuigh a sholáthar ag suíomhanna ar fud na Cathrach. Tá an-tóir ar an trealamh aclaíochta seo go
háirithe go mbeidh sé suite in aice le saoráidí atá ann cheana féin. Tar éis comhairliúcháin phoiblí,
rinneadh na giomnáisiam amuigh faoin aer a rolladh amach i 2018 i gCathair Chill Chainnigh ag
Céide Cois Abhann, Páirc Líneach na Feoire, Páirc an Aonaigh Ghlais agus Páirc Ghleann Pococke.
Rinneadh iarratas breise ar chúnamh deontais leis an gClár Caipitil Spóirt le haghaidh conairí gearrtha
i nGairdíní Woodstock chun an Slí Treodóireachta agus an cosán siúil ann a chomhlánú agus don
Pháirc Chomharsanachta nua i bPort an Chalaidh chun cur leis na háiseanna a bheidh clúdaithe ag an
deontas LIHAF.
Deontais Chonláistí
Cuirtear na deontais seo ar fáil chun cabhrú le cumainn chónaitheoirí agus le grúpaí pobail áitiúla
conláistí poiblí faoin aer a chothabháil nó a uasghrádú. Leithdháileadh maoiniú iomlán de €127,000
i 2018.

FORBAIRT EACNAMAÍOCH
Forbairt Eacnamaíoch
Is é ról na Rannóige um Fhorbairt Eacnamaíoch forbairt eacnamaíoch a chur chun cinn agus
timpeallacht dhearfach a chruthú do chruthú post.
Is é an Plean Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil 2016-2021 (PEÁP), a ghlac Comhairle Contae Chill
Chainnigh, an plean straitéiseach chun gach gníomhaíocht forbartha eacnamaíochta agus forbartha
pobail a ailíniú thar shaolré an phlean. Tá obair na rannóige um Fhorbairt Eacnamaíochta á treorú ag
gné eacnamaíoch an PEÁP arb é téama uileghabhálach ná cruthú post agus chun geilleagar
ardfhostaíochta a chothú ann.
PEÁP
Le linn na chéad trí mhí de 2018 rinneadh athbhreithniú ar an ngné
Eacnamaíoch
agus
ar
ghníomhartha
an
PEÁP
leis
na
príomhghníomhaireachtaí go léir. Tar éis an athbhreithnithe seo dréachtaíodh
plean forfheidhmithe don tréimhse ama 2018-2021. Cuireadh an plean seo i
láthair ag agus ghlac an CBS 1 é - Forbairt Eacnamaíochta, Tacaíocht Fiontair
agus Turasóireachta nuair a thionóil siad an 22 Márta.
Sa phlean seo, leagtar amach 9 sprioc straitéiseacha agus 66 gníomh le cur i
bhfeidhm idir 2018 agus 2021.
D'aontaigh an CBS1 13 ghníomh
straitéiseach ardleibhéil ón bplean seo le haghaidh athbhreithnithe rialta.
Sainaithníodh na gníomhartha seo mar gheall ar an tábhacht straitéiseach atá
acu d'fhorbairt eacnamaíoch Chill Chainnigh.
An Ciste Forbartha Athbheochana Uirbí (CFAU)
Fuair Comhairle Contae Chill Chainnigh maoiniú de €4.764 Milliún chun Ceathrú na Mainistreach a
sheachadadh faoin gCiste Forbartha Athbheochana Uirbí (CFAU). Fógraíodh an Ciste CFAU mar
chuid de Thionscadal Éireann 2040, chun tacú le fás dlúth agus forbairt inbhuanaithe de chúig
chathair agus lárionaid uirbeacha mhóra eile na hÉireann.
Tá an maoiniú deontais atá faighte le haghaidh roinnt tionscadal bonneagair 'réidh le sluasaid' atá
riachtanach chun forbairt tráchtála a spreagadh agus a fheabhsú i gCeathrú na Mainistreach.
Seachadfar athfhorbairt iomlán Cheathrú na Mainistreach i roinnt céimeanna agus tá maoiniú deontais
CFAU le haghaidh trí ghné ar leith atá fós comhghaolmhar atá mar chuid de Chéim 1, eadhon:
(i) Croíthionscadal Ceathrú na Mainistreach
(ii) Príomh-Thionscadal Éascaitheora Cheathrú na Mainistreach
(Iii) Tionscadal Feabhsúcháin Cheathrú na Mainistreach
Tá Croíthionscadal Ceathrú na Mainistreach comhdhéanta de 7 dtionscadal bhonneagair phoiblí,
pobail agus cultúrtha. Déanfaidh na tionscadail seo, ina dhiaidh sin, infheistíocht a ghiaráil don chuid
eile de Chéim 1, is é sin athfhorbairt na bhFoirgneamh Mayfair agus Brewhouse ar Cheathrú na
Mainistreach, chun leabharlann cathrach a sheachadadh agus thart ar 6,500 méadar cearnach de spás
uathúil oifige faoi seach. Sa Tionscadal Éascaitheora, cuimsítear roinnt tionscadal atá suite in aice le
láithreán Ceathrú na Mainistreach agus beidh siad ríthábhachtach chun rochtain iomlán agus
comhtháthú a chinntiú laistigh de chreat meánaoiseach reatha na Cathrach.
Sa Tionscadal
Feabhsúcháin , cuimsítear roinnt tionscadal atá comhlántach le Ceathrú na Mainistreach agus a
fheabhsóidh nascacht agus a fheabhsóidh bealaí turasóireachta timpeall ar Cheathrú na Mainistreach.
Beidh Ceathrú na Mainistreach ina áit ina mbíonn daoine ag obair, ag maireachtáil, ag fáil oideachais,
ag tabhairt cuairte orthu agus ag infheistiú ann. Beidh Ceathrú na Mainistreach ina shíneadh ar an
Míle Mheánaoiseach, agus osclóidh sé rochtain ar Mhainistir Naomh Proinsias, áit inar féidir le
fréamhacha staire saibhre Chill Chainnigh a rianú. Beidh gach forbairt laistigh de cheantar Cheathrú
na Mainistreach ag teacht leis an Máistirphlean foriomlán a glacadh (i 2015) agus leis na Treoirlínte
Deartha a ghlac Comhairle Contae Chill Chainnigh (i 2018).

An Ciste Forbraíochta Fiontraíochta Réigiúnaí (CFFR)
D'éirigh le hiarratas an Lárionaid Nuálaíochta Dearaidh Náisiúnta DAC t/a Centre 4 Design chuig
Fiontraíocht Éireann faoin CFFR agus tugadh € 1,843,320 dó i dtreo fhorbairt an tionscadail.
Leis an tionscadal forbrófar mol nuálaíochta dearaidh a chuirfidh ar chumas na gcuideachtaí táirgí
agus seirbhísí nua a choincheapú, a nuáil, a thógáil agus a thástáil trí mhodheolaíochtaí criticiúla
fadhbréitigh agus trí phróiseas an deartha a chaighdeánú mar chumasóir tráchtála. Is fiontar
neamhbhrabúis é,
agus díreoidh sé ar phoist ardluacha eacnamaíochta a chruthú trí fhorbairt ghnó, trí thaighde agus trí
ghiniúint tallainne. Samhlaítear go mbeidh an áis seo lonnaithe laistigh de Cheathrú na Mainistreach.
Is iad na comhpháirtithe atá páirteach ann; IT Cheatharlach, Comhairle Contae Chill Chainnigh,
Comhairle Dhearaidh & Cheardaíochta na hÉireann agus Cuideachta Tionscail & Forbartha Chill
Chainnigh.
Infheistiú i gCill Chainnigh
Tá an láithreán gréasáin Invest Kilkenny https://www.investkilkenny.ie/ in úsáid ag an IDA mar chuid
dá cur i láthair díolacháin don Oirdheisceart. Déantar athbhreithniú agus nuashonrú leanúnach ar an
suíomh gréasáin seo de réir mar is gá. Le linn 2018 cuireadh dhá fhíseán nua leis an ábhar a
thaispeánann Ceathrú na Mainistreach agus Calafort Belview.
Rinneadh athdhearadh ar an mBileog Eolais Invest Kilkenny chun cuma níos nua-aimseartha,
gairmiúla a léiriú.
Crios Chalafort Belview
Tá Calafort Phort Láirge i gcomhar leis na 3 Chomhairle Contae i gCill Chainnigh, i Loch Garman
agus i bPort Láirge i mbun Staidéar Eacnamaíoch a dhéanamh ar phoitéinseal na 3 chalafort de
Belview, Ros Láir agus Ros Mhic Thriúin amach anseo (i gcomhthéacs Brexit).
I rith na bliana, chomhoibrigh na trí Chomhairle leis na trí chalafort san oirdheisceart (Calafort
Belview, Europort Ros Láir agus Calafort Ros Mhic Thriúin) chun físeán bolscaireachta a tháirgeadh
'Na 3 Chalafort i Réigiún an Oirdheiscirt in Éirinn' (‘The 3 Ports of Irelands South East Region’).
Taispeánann an físeán seo na 3 chalafort, na seirbhísí a sholáthraíonn siad agus na comhlántachtaí
idir na trí cinn. Cé go soláthraíonn gach calafort seirbhís dhifriúil, tá ról le himirt ag gach ceann acu
maidir le trádáil eacnamaíoch a éascú laistigh den réigiún. Toisc go n-oibríonn siad le céile,
neartaítear a gcás de réir mar a oibríonn na calafoirt chun deiseanna a thapú de réir mar a thagann
siad chun cinn https://www.investkilkenny.ie/belview-port/ .
Soláthar Oideachais Tríú Leibhéal
Tacaíonn Comhairle Contae Chill Chainnigh go réamhghníomhach le hOllscoil Theicneolaíoch an
Oirdheiscirt (TUSE) a bhunú. Meastar gur áis ilchampais a bheidh i TUSE le campas i gCathair Chill
Chainnigh. Choimisiúnaigh Comhairle Contae Chill Chainnigh cás gnó chun tacú leis an gcampas
Tríú Leibhéal seo i gCill Chainnigh. An 30 Aibreán, sheol Mary Mitchell O'Connor TD, an tAire
Stáit um Ard-Oideachas tuarascáil na Comhairle maidir le hoideachas tríú leibhéal. An tuarascáil dar
teideal “From Charter to Framework: Dar leis an gcás maidir le soláthar ardoideachais i gCill
Chainnigh, tá cás oideachasúil, sóisialta agus geilleagrach an-diongbháilte chun campas oideachais
tríú leibhéal a lonnú i gCill Chainnigh. Is é tátal na tuarascála ná go dtacaíonn an t-éileamh ar áiteanna
oideachais tríú leibhéal náisiúnta thar na 10 mbliana atá le teacht leis an gcás maidir le leathnú cumais
tríú leibhéal go ginearálta, agus le haghaidh áis champas i gCill Chainnigh go háirithe. Luaitear sa
Tuarascáil gurb é ceann de na roghanna chun é seo a bhaint amach ná forbairt a dhéanamh ar áis
champas i gCill Chainnigh mar chuid den Ollscoil Teicneolaíochta atá beartaithe san Oirdheisceart
(TUSE).
Chuir Comhairle Contae Chill Chainnigh an tuarascáil seo faoi bhráid chuibhreannas Ollscoil
Teicneolaíochta na hÉireann Thoir Theas (TUSEI) chun an t-iarratas foirmiúil ar ainmniúchán
Ollscoile Teicneolaíochta a tugadh don Roinn Oideachais a threorú.

Mary Mitchell O'Connor TD, Aire Stáit don
Ard-Oideachas, leis an Aire John Paul Phelan,
Colette Byrne, Príomhfheidhmeannach &
Comhaltaí Tofa Chomhairle Contae Chill
Chainnigh agus baill de Chuibhreannas TUSEI
.
Scéim Dreasachta Áitreabh Folamh do Ghnólachtaí Beaga
Is é cuspóir na scéime seo ná úsáid áitreabh folamh a spreagadh trí dheontas a bhaineann le leibhéal
na rátaí iníoctha ar an maoin. Rinneadh athbhreithniú ar an scéim i 2018 as ar eascair Comhairle
Contae Chill Chainnigh ag a gcruinniú i mBealtaine an tairseach maidir le hincháilitheacht na scéime
a ardú ó € 2000 go € 5000. Go dtí seo bhí 36 fiosrúchán maidir leis an scéim le seachtar iarratasóir
rathúil. Chuir na hiarratasóirí go léir ar bronnadh an deontas seo orthu béim ar thábhacht agus luach
na scéime seo dá ngnólachtaí faoi seach. Leantar den scéim a chur chun cinn ar bhonn leanúnach.
Maoin Tráchtála
Leanann an Rannóg Forbartha Eacnamaíochta ag déanamh athbhreithnithe agus ag nuashonraithe ar
bhunachar sonraí de mhaoin thráchtála folamh sa Chathair agus sa Chontae. Sa bhunachar sonraí seo,
cuimsítear faisnéis a bhaineann le spás tionsclaíoch, oifige agus miondíola le díol nó le cíos.
Cuimsítear freisin liosta tailte le díol nó le léasú, a bhféadfadh úsáid a bhaint as chun forbairt
eacnamaíoch a chur chun cinn. Is tagairt thábhachtach é an bunachar sonraí seo nuair a thagann
fiosrúcháin ón IDA agus EI maidir le sonraí maoine. Tá sé úsáideach freisin chun déileáil le fiosruithe
díreacha a thagann ó ghnólachtaí atá ann cheana féin i gCill Chainnigh atá ag lorg áitribh nó atá ag
bogadh áitribh.
DÁMHACHTAINÍ / AITHEANTAIS
Comhroinnfidh Cathair & Caisleán an Chaisleáin na Creacha ag Gradaim Bhaile
Fiontraíochta Náisiúnta Bhanc na hÉireann 2018
Bhí an babhta deiridh de Ghradaim Bhaile Fiontraíochta Náisiúnta Bhanc na hÉireann ar siúl an 28
Samhain in Óstán Lyrath, Cill Chainnigh. Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh seo cuidiú le
fiontraíocht a chur chun cinn ar fud na tíre trí ghrúpaí gnó agus pobail a thabhairt le chéile chun
spiorad na fiontraíochta ina gceantar áitiúil a thaispeáint. Cuireadh isteach os cionn 80 iontráil ó gach
cearn den tír do chomórtas na bliana 2018. Ba iad Cill Chainnigh, Caisleán an Chomair, Gráig na
Manach agus Baile an Phoill na hiontrálacha ó Chontae Chill Chainnigh.
Ainmníodh Cathair Chill Chainnigh mar bhuaiteoir an 'Bhaile Mhóir Réigiúnach i gCúige Laighean'
a bhuaigh duaise airgid de €3000 agus Trófaí Criostail. Ainmníodh Caisleán an Chomair sa dara
háit sa chatagóir 'Baile Beag i gCúige Laighean' a fuair seic de €2000 agus teastas frámaithe.
Comhghairdeas le gach duine a bhí páirteach as aitheantas dea-thuillte a bhaint amach.
Cé go bhfuil díomá orthu nach raibh siad i measc na mbuaiteoirí duaise, ní mór aitheantas a thabhairt
do Ghráig na Manach agus do Bhaile an Phoill as a n-iontrálacha agus as an obair a infheistíodh i
bhforbairt a mbailte. Léirigh a dtaispeántas do phainéal na moltóirí go soiléir an spiorad láidir
fiontraíoch laistigh de na pobail seo. Maith sibh go léir.

An Cathaoirleach, an Clr Eamon Aylward le baill de Choiste

An Cathaoirleach, an Clr Eamon Aylward le baill de Choiste

Bhaile Fiontraíoch Chathair Chill Chainnigh agus ionadaithe
Bhanc na hÉireann.

OIFIG FIONTAIR ÁITIÚIL

Bhaile Fiontraíoch Chathair Chaisleán an Chomair agus
ionadaithe Bhanc na hÉireann.

TURASÓIREACHT LENA nÁIRÍTEAR TACAÍOCHT FÉILE
ONE KILKENNY - Cathair & Contae
I 2018, lean Rannóg Turasóireachta Chomhairle Contae Chill Chainnigh le Cill Chainnigh a fhorbairt mar
cheann scríbe idirnáisiúnta do chuairteoirí, ag díriú ar an gcoincheap “ONE KILKENNY” a sheachadadh, i
gcomhréir leis an Ráiteas ar Straitéis Turasóireachta agus Clár Oibre 2017 - 2022. Is iad na príomhghrúpaí
páirtithe leasmhara i bhforbairt táirge turasóireachta Chill Chainnigh ná CLG Turasóireachta Chill Chainnigh,
agus Destination Kilkenny, a dtacaíonn Comhairle Contae Chill Chainnigh leo agus a threoraigh iad araon,
agus ghlac an dá ghrúpa le straitéis ONE KILKENNY mar chuspóir chun tionchar eacnamaíoch na
turasóireachta a leathnú sa Chontae. Le linn 2018 reáchtáladh obair chur chun cinn turasóireachta ar fud

an Chontae i bpobail lena n-áirítear Inis Tíog, Bearna na Gaoithe, Baile Mhic Andáin, Caisleán an
Chomair, Gráig na Manach, Ceanannas, agus Gabhrán. Críochnaíodh Conair Siúil nua “Siúlóid Lúibe
Woodstock” i 2018, agus chuir sé le rath Inis Tíog i gcomórtas Entente Florale 2018. Rinneadh uasghrádú ar
chosáin eile siúil i 2018, tríd an Scéim Bonneagair Áineasa Lasmuigh, lena n-áirítear Achadh Úr (Brown's
Wood), Bealach Laighean Theas, agus i bPáirc Fhionnachtana Chaisleán an Chomair.
Forbraíodh agus dáileadh comhthaobhacht mhargaíochta chun substaint a thabhairt don choincheap:

Visitkilkenny.ie
Tugadh faoi fhorbairt láithreán gréasáin saincheaptha athnuaite i 2018 chun
ról agus feidhm visitkilkenny.ie a athrú go hiomlán. Is éard atá sa láithreán
gréasáin nua ná dearadh soghluaiste a dhíríonn ar léiriú físiúil ar Chill
Chainnigh, agus ábhar bunaithe ar thaithí agus scéalaíocht seachas faisnéis
liostabhunaithe.

Tá suíomh anois againn atá éasca le nascleanúint agus tá
tionchar uaillmhianach aige ar chuairteoirí trí íomhánna
agus físeáin a úsáid agus a chur i láthair agus an t-ábhar
nua bunaithe ar scéalta a chur i láthair. Is mian le
Turasóireacht Chill Chainnigh go mbeidh an láithreán
gréasáin seo ar chaighdeán den scoth laistigh d’earnáil na
turasóireachta.

Ceann Scríbe Beadaithe: Is é Cill Chainnigh a bhuaigh teideal 'Ceann Scríbe do Bheadaithe' na
hÉireann 2018

I 2018 bhuaigh Cill Chainnigh an phríomhdhuais ag searmanas na ngradam don Cheann Scríbe
Beadaithe is fearr in Éirinn, tionscnamh arna reáchtáil ag Cumann Bialanna na hÉireann (RAI) atá
urraithe ag FBD. Tá cáil ar Chill Chainnigh ar fud na tíre as a thairgeadh bríomhar bia agus
fáilteachais, ó tháirgeoirí áitiúla go féilte bia, margaí agus conairí feirmeoirí, scoileanna cócaireachta
agus tithe tábhairne gastro, go dtí taithí itheacháin le Michelin réalta a fhaigheann moladh criticiúil
agus aird náisiúnta ar bhonn rialta.
Bhí an próiseas breithnithe dian agus á thiomáint ag
Rannóg Turasóireachta Chomhairle Contae Chill
Chainnigh, ag éileamh cur chuige comhoibritheach le
páirtithe leasmhara idir Taste Kilkenny, Turasóireacht
Chill Chainnigh, OFÁ Chill Chainnigh, Comhairle Contae
Chill Chainnigh, Cumann Tráchtála Chill Chainnigh agus
KLP
agus
bialanna,
scoileanna
cócaireachta,
miondíoltóirí, cóiríocht agus soláthróirí gníomhaíochta,
comhpháirtithe sna meáin agus eagraithe féilte ar fud an
chontae.

I mí Iúil 2018, thug painéal breithiúna measta cuairt ar an gcathair le haghaidh sceideal pacáilte ina
bhfuair siad taithí dhíreach ar chultúr cócaireachta bríomhar Chathair agus Chontae Chill Chainnigh.
Cuireadh tús leis an turas i stíl, ag tabhairt na breithiúna i gcarr seanré go dtí an chéad cheacht den lá
i maisiú císte agus ag leanúint ar aghaidh ag luas ar fud na Cathrach ag tabhairt cuairte ar go leor de
na bunaíochtaí ab fhearr i gCill Chainnigh agus lenar léiríodh dath agus beogacht na dtaithí bia atá ar
fáil, agus fuair siad punann faisnéise inar cuireadh síos na háiteanna is fearr sa Chathair agus sa
Chontae. Bronnadh an gradam ag fáiltiú i dTeach Lisnavagh, Ráth Bhile, agus chuir na Breithiúna
Wendy Kavanagh agus Zack Gallagher i láthair é agus mhol sé spiorad pobail dochreidte agus fíorchomhoibriú a bhí le feiceáil i gCill Chainnigh.
Tar éis bua Chill Chainnigh, craoladh Neven Maguire Kilkenny Christmas Special RTÉ ó Chill
Chainnigh i mí na Nollag 2018 go dtí os cionn 300,000 lucht féachana, inar cuireadh béim ar na
príomhchócairí, táirgeoirí bia agus radhairc stairiúla de Chill Chainnigh.
Tacaíochtaí Féile & Imeachta
Tá féilire féilte i gCill Chainnigh a bhfuil gach baile agus cathair eile in Éirinn in éad leis. Feictear ar
Chill Chainnigh mar áit ina bhfuil féilte mar chuid den fhabraic. Tá ár bhféilte chun tosaigh i bhféilte
Éireannacha d’ardchaighdeáin, agus caithfear a rannchuidí leis an ngeilleagar áitiúil a thuiscint agus
a chosaint. Chomh maith le fostaíocht a chruthú do na heagraithe, tá na féilte mar bhonn le cuid mhór
den fhostaíocht fáilteachais i gCill Chainnigh. Tá fostaíocht i mbeáir, i gcaiféanna, in óstáin, mar
thoradh díreach ar ghníomhaíocht na féile. Tá tairbhí ann nach bhfuil chomh soiléir chomh maith:
fostaíocht indíreach i réimsí cosúil le soláthróirí leictreacha, gléasadh stáitse, bainistíocht imeachtaí,
pearsanra sláinte agus sábháilteachta, trealamh ar cíos, bannaí áitiúla, ceoltóirí, cíos amharclainne,
tacsaithe agus iompar. Leithdháil Comhairle Contae Chill Chainnigh maoiniú de € 79,600 ar 16 féile
dírithe ar thurasóireacht i 2018.
Cuireadh tús le féile nua, Kilkenny Animated i 2018, agus tá
an poitéinseal ann a neartú go himeacht shuntasach i bhféilire
imeachtaí náisiúnta, go háirithe i bhfianaise an chomhoibrithe
leis an Academy Award, Cartoon Saloon atá bunaithe i gCill
Chainnigh.
Ó “The Breadwinner”, le Cartoon Saloon

Bhí Cill Chainnigh ina hóstach ar “Rás na mBan” 2018
Don tríú bliain as a chéile bhí Cathair Chill Chainnigh ina hóstach ar Rás na mBan.
Reáchtáladh an 13ú eagrán den imeacht ón 5 go dtí an 9 Meán
Fómhair 2018 le céimeanna ag tosú agus ag críochnú i gCill
Chainnigh i gcroílár Oirthear na hÉireann. Ag teacht le formáid
chomhchosúil agus a bhí i mblianta roimhe seo bhí sé chéim i gceist
leis an imeacht timpeall Chathair agus Chontae Chill Chainnigh.
Arís eile, thug Comhairle Contae Chill Chainnigh tacaíocht do Rás
na mBan agus thug siad tacaíocht don Rangú Marcaigh is Fearr in
Éirinn.
Gradam do Mhúsaem Medieval Mile ag Gradaim Foirgníochta Sármhaitheasa na hÉireann
2018:
Tar éis próiseas dian moltóireachta, fógraíodh buaiteoirí Ghradaim Foirgníochta Sármhaitheasa na
hÉireann 2018 ag Ócáid na nGradam Gala i dTeach an Ard-Mhéara, Baile Átha Cliath ar an Aoine,
23 Márta, 2018 agus bronnadh Gradam Airgid na mBreithiúna ar Mhúsaem Medieval Mile, Cill
Chainnigh :

“Sa tionscadal Músaem Medieval Mile rinneadh
athchóiriú íogair agus dearadh comhaimseartha a
chomhcheangal le caighdeán eiseamláireach
agus tá an foirgneamh críochnaithe anois mar
chuid lárnach de Mhíle Mheánaoiseach na
hÉireann, tiúchan de láithreáin agus d'fhoirgnimh
mheánaoiseacha i gcroílár Chathair Chill
Chainnigh”.

STIÚRTHÓIREACHT AIRGEADAIS,
TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE,
BAINISTÍOCHT ÁISEANNA
Ceann Airgeadais: An tUasal Martin Prendiville

AIRGEADAS
Tá an Rannóg Airgeadais freagrach as rialú agus bainistíocht fhoriomlán airgeadais na Comhairle. Is
iad na príomhsheirbhísí atá á soláthar faoin stiúrthóireacht seo ná Pleanáil agus Rialú Airgeadais,
Bailiú Ioncaim, Bainistiú Cistíochta, Bainistiú Maoine, agus Mótarcháin.
Ráiteas Cuntais Ioncaim & Caiteachais
San Cuntas Ioncaim agus Caiteachais déantar achoimre ar an gcaiteachas ar na seirbhísí laethúla a
sholáthraíonn an Chomhairle agus soláthraítear sonraí faoin gcaoi a maoinítear an caiteachas seo. Bhí
barrachas sa bhliain de € 7,143 agus mar thoradh air sin, bhí barrachas carnach ag 31 Nollaig 2018
de € 17,805. Coinníodh dianrialuithe buiséid ar chaiteachas iomlán de € 84.6 milliún.
Socruithe Maoinithe Tionscadail Chaipitil
B’ionann costas iomlán na dtionscadal caipitiúil a seachadadh faoin gClár Caipitil in 2018 agus €
48.3m, b’ionann Tionscadail Tithíochta agus Bóithre agus 86% den chaiteachas. B’ionann na
gealltanais dlite ar thionscadail chaipitil chun críche agus € 12m amhail an 31 Nollaig, 2018. Sa
bhuiséad bliantúil, foráiltear d'aisíoc an ghealltanais seo thar thréimhse 8 mbliana.
Ghlac an Chomhairle le buiséad caipitil don tréimhse trí bliana 2018 go 2020 i mí na Bealtaine 2018.
Sa bhuiséad seo, leagtar amach costas measta na dtionscadal caipitil atá faoi bhreithniú agus na foinsí
maoinithe gaolmhara.
Ní féidir leis an gComhairle ach tionscadail chaipitil a bhfuil foinse mhaoinithe aitheanta acu a
thionscnamh.
Clár Comhardaithe amhail an 31 Nollaig 2018
Choimeád an Chomhairle clár comhardaithe réasúnta láidir amhail an 31 Nollaig 2018. Ní raibh gá
le haon mhaoiniú breise neamh-mhorgáiste.
Baineadh úsáid as an áis rótharraingte ar feadh 26 lá i rith na bliana agus ba €2.3m an t-iarmhéid
rótharraingthe uasta.
Rinneadh dul chun cinn breise maidir le riaráistí ioncaim a laghdú i 2018. Tá na rátaí bailiúcháin
stairiúla sna príomhchatagóirí ioncaim leagtha amach i dTábla 1.
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Tá na rátaí bailiúcháin seo ar na rátaí bailiúcháin is airde sa tír. Laghdaíodh na riaráistí iomlána le
beagnach €1.8m ó dheireadh 2013.
B’ionann na iasachtaí iomlán bainc (gan iasachtaí a bhaineann le tithíocht) dllite amhail an 31 Nollaig
2018 agus €12.3m.

TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE
I measc na bpríomhéachtaí a baineadh amach i 2018 bhí:


Córais féinseiceála a
bhfeidhm
do
na
leabharlainne.



An úsáid a bhaintear as gléasanna soghluaiste a leathnú.



Bonneagar líonra uasghrádaithe.



Córas nua teileafóin a rolladh amach ar fud na Comhairle.



Uasghrádú ar ríomhairí pearsanta na Leabharlann Poiblí i mBrainsí Leabharlainne.



Athfhorbairt ar Láithreán Gréasáin Leabharlann Chill Chainnigh.



Uasghrádú ar áiseanna WIFI i Seomra na Comhairle.



Breiseanna agus nuashonruithe leanúnacha ar láithreáin ghréasáin éagsúla na n-údarás áitiúil.



Nuashonruithe leanúnacha ar fhreastalaithe agus ar ríomhairí pearsanta chun slándáil an líonra a
choinneáil.



Cuireadh CRM i bhfeidhm sa Rannóg Comhshaoil.



Athfhorbairt de láithreán gréasáin Kilkenny Tourism/Visit Kilkenny.



Bainistíocht leanúnach ar na Meáin Shóisialta lena n-áirítear freagairt na meán sóisialta ar Stoirm
Emma agus Beast from the East.



Cuireadh tús le tionscadal imirce fearainn nua le suiteáil de rialaitheoirí fearainn nua.



Suiteáil d’fhreastalaí ríomhphoist nua.



Rolladh amach céimneach leanúnach de ríomhairí agus ríomhairí glúine nua.



Íostarraingt de Chomhaontú Fiontraíochta Microsoft.



Uasghrádú a dhéanamh ar an gCóras Soláthair Cumhachta Gan Bhriseadh sa Seomra Cumarsáide.



Forbairt ar Chartlann Dhigiteach Chill Chainnigh.



Ardán seolta ollríomhphoist intí a fhorbairt.



Comhdhlúthaítear gach suíomh gréasáin a óstáiltear go seachtrach chuig ardán néil aonair.



Forbairt d’Amharcóir Mapa Sceideal na Cothabhála Geimhridh.

chur i
brainsí

SOLÁTHAR

Éachtaí Suntasacha i 2018
 Conraitheoir Oibreacha faighte do Ghailearaí Butler ag Baile Evan, Cill Chainnigh


Conraitheoir Oibreacha le tabhairt chun críche d’fhoirgneamh Brewhouse, Ceathrú na
Mainistreach



Soláthraíodh an Fhoireann Deartha do Shráid Uirbeach Ceathrú na Mainistreach



Conraitheoir Oibreacha le tabhairt chun críche do Bhonneagar Chéim 1 sna Purláin Thiar, - Scéim
LIHAF



Foireann Deartha Ailtireachta faighte don Thionscadal Uasghrádaithe Tholsel



Conraitheoir Oibreacha faighte don Scéim Tithíochta Sóisialta, Bolton, Callainn



Conraitheoir Oibreacha le tabhairt chun críche le haghaidh tuilleadh Scéimeanna Tithíochta
Sóisialta ag Baile an Phoill, Caisleán an Chomair agus Béal Átha Ragad



Soláthraí Seirbhísí Dlí faighte ar feadh téarma 4 bliana faoi Chreat OGP

Obair eile a rinneadh le linn 2018
 Conraitheoir Oibreacha faighte do Scéimeanna Feabhsúcháin Pábhála N25, N76 agus N78


Conraitheoir Oibreacha le tabhairt chun críche d'Oibreacha Tóchar Bhaile Mhic Andáin



Foireann Dearaidh Ailtireachta le tabhairt chun críche do Stáisiún Dóiteáin Áth na nUrlainn



Fuarthas comhairleoir do Phlean Gnó Woodstock



Soláthraithe faighte d'éadaí TCP Seirbhísí Tine agus trealamh RTC



Soláthraithe faighte do Shásanna Láimhe Fóin agus Lasca nua don Roinn IS



Tarraingt aníos d’Ghléasra ar Cíos, Ábhair Bóithre srl. do Chlós Innealra / MDanna ar thairseach
LGOPC supplygov

Forbairtí Nua
 Cur i bhfeidhm de thairiscintí leictreonacha iomlána ar eTenders do mhórthionscadail ó
Dheireadh Fómhair 2018

TIONSCADAIL SPEISIALTA
Ceathrú na Mainistreach
Leanadh le hobair ar chur i bhfeidhm Mháistirphlean
Cheathrú na Mainistreach in 2018. Rinneadh dul chun
cinn suntasach maidir le doiciméid tairisceana a phleanáil,
a dhearadh agus a ullmhú do roinnt tionscadal laistigh de
limistéar an Mháistirphlean, le roinnt tionscadal aonair le
tosú ar an suíomh i 2019.
Seoladh de Cheathrú na Mainistreach
Reáchtáladh ócáid seolta an-rathúil d'fhorbairt Ceathrú na Mainistreach i mí Iúil 2018. D'fhreastail
an tAire Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta, Heather Humphreys, TD, ar an ócáid chomh maith le
hionadaithe ó Chomhairle Contae Chill Chainnigh, comhpháirtithe forbartha i nGníomhaireacht
Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Ciste Infheistíochta Straitéisí na hÉireann - CISÉ) agus aíonna
a tugadh cuireadh dóibh. Thug an ócáid deis chun cur síos a dhéanamh ar na pleananna forbartha don
láithreán agus chun dearbhú ar airgeadas foirgníochta ó CISÉ a sholáthar don chéad chéim
d'oibreacha tógála ar an láithreán.
Réimse Poiblí
Rinne Comhairle Contae Chill Chainnigh iarratas rathúil ar mhaoiniú sa bhliain 2018 chuig an Roinn
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil faoin gCiste Athghiniúna agus Forbartha Uirbí chun an
chéad chéim d'oibreacha poiblí a fhorbairt i gCeathrú na Mainistreach. Áiríodh leis an iarratas seo ar
mhaoiniú tionscadail a raibh gá leo chun an suíomh den iar-ghrúdlann a chomhtháthú isteach i Lár na
Cathrach. Soláthraíodh leithdháileadh maoinithe tosaigh de € 4.764 do 2019, le maoiniú breise le
soláthar i 2020. Ligfidh sé seo do Chomhairle Contae Chill Chainnigh dul ar aghaidh leis an gcéad
chéim d'oibreacha poiblí i 2019 lena n-áirítear:
o
o
o
o
o
o
o

Lána Bheairic an Mharcshlua
Cearnóg Brewhouse
Cearnóg Phoiblí Mayfair
Tionscadal Ghairdín Cois Abhann. páirc scátála
Athchóiriú de Thithe Tae
Mol Cultúrtha a fhorbairt i gceantar an iarchúirt scuaise.
I measc na dtionscadal a theastaíonn chun Ceathrú na Mainistreach a chomhtháthú isteach sa
chathair tá an Mhíle Meánaoiseach a chríochnú go dtí an Baile Gaelach, athchóiriú de Shráid
Vicar, Geataí na Cathrach, nascacht Taisteal Níos Cliste le Bruachbhailte an Oirthir agus
soilsiú na Struchtúr Oidhreachta feadh na Míle Meánaoisí.

Kilkenny Abbey Quarter Development Ltd
Bhí dul chun cinn déanta ag Kilkenny Abbey Quarter Development Ltd (KAQD) le linn ar na tograí
forbartha de na foirgnimmh atá beartaithe ar Cheathrú na Mainistreach. (Is é KAQD an chuideachta
forbartha a bhunaigh an Chomhpháirtíocht idir Comhairle Contae Chill Chainnigh agus
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta trí Chiste Infheistíochta Straitéisí na hÉireann
(ISIF) chun na bloic thógála a fhorbairt ar iar-láithreán Grúdlann Smithwicks.) Leanfaidh an
chomhpháirtíocht ar aghaidh le forbairt Fhoirgneamh Brewhouse ar an gcéad dul síos, agus tá moltaí
á gcur chun cinn anois do roinnt de na foirgnimh nua ar an láithreán, lena n-áirítear óstán nua a
fhorbairt ar cheann de na plásóga cois abhann. Leanadh ar aghaidh le margaíocht an tsuímh le
tionóntaí ionchasacha i 2018, le Gníomhairí Ligin, Lisney, lenar cuireadh tús le margaíocht
ghníomhach na forbartha. Cé go bhfuil an-spéis sa fhorbairt, díríodh ar Fhoirgneamh Brewhouse a
fhorbairt chun smaoineamh a thabhairt do thionóntaí ionchasacha maidir le cáilíocht agus cuma
fhoriomlán na forbartha a bheartaítear.

Foirgneamh Brewhouse
Lean obair ar aghaidh ar phleananna le haghaidh athfhorbairt den Fhoirgneamh Brewhouse i 2018.
Rinne tríú páirtí pleananna athbhreithnithe don fhorbairt a tharchur chuig An Bord Pleanála i mí na
Nollag 2017, ag lorg cinnidh maidir leis an ngá le Measúnacht Chuí ar an bhforbairt a bheartaítear de
réir fhorálacha na Treorach maidir le Gnáthóga. Chinn an Bord go déanach i mí Mheán Fómhair
2018 nach dteastaíonn Measúnacht Chuí ar an bhforbairt a bheartaítear, rud a cheadaíonn don
fhorbairt dul ar aghaidh. Cuireadh i gcrích dearadh mionsonraithe na forbartha i 2018. Ó liosta
tosaigh de 18 conraitheoir foirgníochta a rinne iarratas ar bhreithniú don tionscadal, eisíodh doiciméid
tairisceana chuig 9 conraitheoir i mí na Nollag 2018. Meastar go dtosóidh an tógáil ar an tionscadal
go luath i 2019 agus críochnófar é i lár 2020.

Foirgneamh Mayfair
Cé gur leanadh le hobair ar dhearadh mionsonraithe
d’Fhoirgneamh Mayfair a ullmhú i 2018, rinneadh
cinneadh ag deireadh 2018 chun leabharlann nua na
cathrach a thógáil laistigh den fhoirgneamh, faoi réir
faomhadh foirmiúil ón Roinn Forbartha Tuaithe agus
Pobail agus Pleanála. Éileoidh an t-athrú úsáide seo
agus na modhnuithe gaolmhara ar an mbundhearadh
foirgnimh go mbeidh cead pleanála nua don fhorbairt
bheartaithe agus go dtosófaí ar obair ar na sonraí
pleanála athbhreithnithe don tionscadal ag deireadh
2018.
Tionscadal na Sráide Uirbí
Tá obair tosaithe ar dhearadh an tSráid Uirbeach a ullmhú trí shuíomh Cheathrú na Mainistreach,
agus tá foireann deartha ildisciplíneach ceaptha don tionscadal i 2018. Táthar ag súil go ndéanfar
iarratas pleanála don fhorbairt bheartaithe i 2019. Éascóidh forbairt na sráide seo, ina mbeidh
tosaíocht tugtha do choisithe agus rothaithe, forbairt na bhfoirgneamh nua atá beartaithe laistigh de
shuíomh Ceathrú na Mainistreach.

Seandálaíocht
De réir fhorálacha na Straitéise Seandálaíochta, tugadh
faoi thochailtí fairsinge tástála seandálaíochta ar fud iarláithreán na Grúdlainne i 2018. Thug an tAonad
Seirbhísí Comhairleoireachta Seandálaíochta (ACSU)
faoi na hoibreacha seo agus rinneadh na tochailtí de réir
na gceanglas maidir le Toiliú agus Ceadúnas ón Aire a
eisíodh faoi Acht na Séadchomharthaí Náisiúnta.
Chuathas i mbun tochailtí tástála i limistéar gach ceann
de na bloic forbartha agus i limistéir phoiblí laistigh den
láithreán agus beidh torthaí na dtochailtí mar bhonn
eolais do na moltaí forbartha do gach plásóg.

Tionscadal Tholsel
Ceapadh foireann deartha ildisciplíneach i 2018 chun pleananna a ullmhú le haghaidh athfhorbairt an
Tholsel (Halla an Bhaile) ar an tSráid Ard, Cill Chainnigh. Foráladh d’athfhorbairt an fhoirgnimh
agus oscailt an fhoirgnimh d'úsáid turasóireachta, agus ag an am céanna a úsáid shibhialta
thábhachtach a choinneáil sa Chathair, sa Straitéis Turasóireachta don chathair in 2013. Mar gheall
air seo, chuir Fáilte Ireland maoiniú ar fáil chun tograí imlíne a fhorbairt maidir le feidhm a bhaineann
le turasóireacht laistigh den fhoirgneamh.

Rinneadh dul chun cinn ar phleananna chun an foirgneamh a athfhorbairt i 2018 agus tá
comhairliúcháin phoiblí phleanála le tosú i mí Eanáir 2019. Áireofar ar phríomhghnéithe na
forbartha beartaithe:
o Tógáil de staighrí agus ardaitheoir nua chun gach urlár a rochtain chun comhlíonadh le Cuid
M. a bhaint amach.
o Spás fáiltithe cathartha foirmiúil a sholáthar ar an mbunurlár.
o An íoslach / doinsiúin a oscailt agus a athchóiriú.
o Tógáil de ‘bhosca’ gloine le fráma adhmaid sa limistéar póirse istigh.
o Athchóiriú de Pharlús an Mhéara go spás ina mbeidh a airde méadaithe faoi dhó, lena náirítear fuinneoga a athchur.
o An oifig a bhaint agus limistéar fáiltithe / taispeántais ina mbeidh a airde méadaithe faoi dhó
a chruthú lasmuigh de Sheomra na Comhairle.
o Oibreacha chun rochtain phoiblí theoranta ar an gcúpóla a éascú.
I measc na n-oibreacha a rinneadh i 2018 ar an tionscadal seo bhí suirbhé mionsonraithe ar an
bhfoirgneamh, tochailtí tástála seandálaíochta agus oibreacha struchtúracha oscailte.
Ceapadh dearthóirí taispeántais ar an tionscadal i 2018 freisin chun gné turasóireachta agus
taispeántais an tionscadail a fhorbairt. Díreoidh coincheap an scéil tosaigh ar scéal stair Chill
Chainnigh a insint trí Mhéara Chill Chainnigh.

TÁBLA AIRGEADAIS

Ollchaiteachas
2018

Ioncam

Glanchaiteachas
2018

Glanchaiteachas
2017

€

2018
€

€

€

Tithíocht & Foirgneamh

17,859,900

19,338,369

(1,478,470)

(622,669)

Bóthair, Iompar & Sábháilteacht

23,788,630

17,509,559

6,279,071

5,477,345

Seirbhísí Uisce

7,028,561

7,071,846

(43,284)

(25,857)

Bainistíocht Forbartha

8,699,409

3,384,766

5,314,643

4,758,926

Seirbhísí Comhshaoil

11,352,631

2,978,801

8,373,830

7,459,012

Áineas & Conláistí

6,263,772

382,000

5,881,772

5,158,609

626,897

440,024

186,873

169,554

4,501,267

2,636,349

1,864,918

3,651,557

80,121,066

53,741,714

2018

2017

Glan-Chostas an Rannáin le
maoiniú ó Rátaí & Cáin Mhaoine
Áitiúil

26,379,352

26,026,477

Rátaí

19,774,173

19,408,708

Cáin Mhaoine Áitiúil

10,673,913

10,673,913

Barrachas/(Easnamh) don

4,068,734

4,056,143

Caiteachas de réir Rannáin

Nóta

Talmhaíocht, Oideachas, Sláinte &
Leas
Seirbhísí Ilghnéitheacha
Caiteachas Iomlán/Ioncam

15

Bhliain roimh Aistriú

Aistrithe ó / (go) Cúlchistí

14

4,061,591

4,050,712

Barrachas / (Easnamh)

16

7,143

5,431

10,661

5,231

17,805

10,661

Foriomlán don bhliain

Cúlchiste Ginearálta amhail 1
Eanáir 2018

Cúlchiste Ginearálta amhail 31
Nollaig 2018

