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Ráiteas ón 
gCathaoirleach

Seo an chéad tuarascáil bhliantúil ón gComhlacht Comhairleach 
Uisce (an WAB), agus is í an tréimhse a chlúdaítear léi ná an 
tréimhse idir an dáta bunaíochta, is é sin le rá an 1 Meitheamh 
2018, suas go dtí an 31 Nollaig 2019.

Bunaíodh an WAB in 2018 mar Chomhlacht Stáit neamhspleách. Tá dhá phríomhról ag an 
WAB. Is é an ról is príomhaí tuairisc a thabhairt ar cé chomh maith agus atá Uisce Éireann 
ag feidhmiú agus is é an dara ról ná chun cur leis an méid muiníne atá ag an bpobal i 
gcoitinne in Uisce Éireann.

Uair sa ráithe, ullmhaíonn an WAB tuarascáil ar Uisce Éireann don Oireachtas. Tá barúil an 
Chomhlachta ar cé chomh maith agus atá Uisce Éireann ag feidhmiú i gcoinne a Phlean 
Maoinithe Straitéisigh leagtha amach sa tuarascáil seo. Déanann an WAB iarracht an 
fhaisnéis a léiriú ina chuid tuarascálacha i dteanga atá simplí agus saor ó bhéarlagair, an 
oiread agus is féidir, ionas go bhfuil sí soiléir agus éasca le tuiscint.

Le linn 2019, d’fhoilsigh an WAB a chéad tuarascáil, “Tuarascáil Ráithiúil an WAB Uimh. 1 
2019”.

Is mian liom mo bhuíochas a chur in iúl d’Uisce Éireann, don Choimisiún um Rialáil 
Fóntais, don Fhóram Uisce agus don Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil as 
an gcomhoibriú a rinneadh sna heagraíochtaí uile sin i ndáil leis na hiarrataí éagsúla ar 
fhaisnéis a rinne an WAB leo i rith 2019, agus do na comhlachtaí, gníomhaireachtaí agus 
Ranna eile a thacaigh leis an WAB chun a chuid dualgas a fhreastal sa tréimhse seo chomh 
maith.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na comhaltaí eile ar an mbord as an obair 
luachmhar fhairsing atá déanta acu ón dáta bunaithe go dtí seo.

Is mian liom mo bhuíochas a ghabháil le Rúnaíocht an WAB chomh maith as an tacaíocht 
agus an obair chrua atá déanta acu ar son an Chomhlachta.

Rinne comhaltaí an WAB an tuarascáil seo a fhaomhadh an 12 Márta 2020.

Paul McGowan 
Cathaoirleach

Márta 2020.
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Achoimre Fheidhmeach

Bunaíodh an WAB an 1 Meitheamh 2018. 

Is é cuspóir an WAB ná comhairle a thabhairt don Aire maidir le bearta is gá chun 
trédhearcacht agus cuntasacht Uisce Éireann a fheabhsú; agus chun tuairisc a chur faoi 
bhráid Choiste de chuid an Oireachtais uair sa ráithe ar fheidhmíocht Uisce Éireann i ndáil 
le cur i bhfeidhm Phlean Maoinithe Straitéisigh na comhlachta sin.

Tá tacar táscairí feidhmíochta roghnaithe chun gníomhaíocht Uisce Éireann a chur in iúl 
maidir le cur i bhfeidhm a chuid feidhmeanna. Déantar sonraí maidir leis na táscairí seo 
a chomhthiomsú agus a fhoilsiú mar chuid de thuarascálacha ráithiúla an WAB d’fhonn 
faisnéis a sholáthar maidir leis an fheidhmíocht. Tá an fhaisnéis seo áisiúil d’Uisce Éireann 
féin, chun a fheidhmíocht 

féin le himeacht ama a rianú, agus chun an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil 
agus an Oireachtas a chur ar an eolas maidir le feidhmíocht Uisce Éireann freisin.

Tá feidhmeanna an WAB leagtha amach i gCuid a Seacht den Acht um Sheirbhísí Uisce 
2017 ar féidir iad a fheiceáil ar shuíomh gréasáin Leabhar Reachtaíochta na hÉireann:  
http://www.irishstatutebook.ie 

Is cáipéis phoiblí í Plean Maoinithe Straitéiseach Uisce Éireann agus tá sí ar fáil ar shuíomh 
gréasáin Uisce Éireann: www.water.ie

Ullmhaítear gach aon tuarascáil don Oireachtas agus foilsítear iad go léir ar shuíomh 
gréasáin an WAB: www.wateradvisorybody.ie

Ní chuimsítear sa tuarascáil seo Tuarascáil Ráithiúil WAB Uimh. 1 de 2020.

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/29/enacted/en/html
http://www.water.ie
http://www.wateradvisorybody.ie
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Comhaltaí an WAB

Tá sé forordaithe sa reachtaíocht nach mór cúigear comhaltaí 
ar a laghad a bheith ar WAB.

Tá saineolas ag na comhaltaí ceaptha i réimsí éagsúla agus is féidir leo an saineolas sin a 
chur leis an obair a dhéanann siad don WAB, agus i measc na réimsí sin áirítear an rialáil, 
an dlí, agus ceisteanna tomhaltóra, iniúchta agus comhshaoil. Bhí cúigear comhaltaí 
boird ar an WAB ag deireadh 2019. D’éirigh Darragh Page as a phost mar ionadaí na 
Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil an 15 Samhain 2019 agus ceapadh Michelle 
Minihan ina ionad an 28 Samhain 2019. D’éirigh Sharon Kennedy as a phost mar ionadaí 
thar ceann an Fhóraim Uisce an 28 Samhain 2019 agus tháinig an Dr Tom Collins isteach 
ina háit an 28 Samhain 2019.

Ag seo a leanas, na comhaltaí reatha agus na dátaí a gceapadh iad:

Ceapachán Tréimhse Oifige Deireadh

Cathaoirleach Paul McGowan 01/06/2018 31/05/2023

Comhaltaí Miriam McDonald 14/12/2018 13/12/2023

Martin Sisk 14/12/2018 13/12/2023

Michelle Minihan 28/11/2019 31/05/2023

Tom Collins 28/11/2019 31/05/2023

Darragh Page 01/06/2018 15/11/2019

Sharon Kennedy 01/06/2018 28/11/2019
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Beathaisnéisí na gComhaltaí
Paul McGowan, An Cathaoirleach
Dátaí Téarma: 1 Meitheamh 2018 – 31 Bealtaine 2023

Tháinig an téarma trí bliana de Phaul a bheith mar Chathaoirleach ar an 
gCoimisiún um Rialáil Fóntais chun deiridh i mí Feabhra 2020 agus tá sé ina 
Choimisinéir leis an gCoimisiún ó mhí an Mhárta 2013 i leith.

I measc na príomhfhreagrachtaí atá aige sa Choimisiún um Rialáil Fóntais, 
áirítear an rialáil uisce agus an tsábháilteacht fuinnimh. Chuaigh Paul isteach sa 
Choimisiún um Rialáil Fóntais in 2000 agus i measc na róil a bhí aige roimhe sin, 
bhí sé ina Stiúrthóir Sábháilteachta, ina Stiúrthóir Margaí Fuinnimh Uile-Oileáin, 
ina Cheann ar Ghás agus ina Anailísí Sinsearach (sa Rialáil Gáis agus i Margaí 
Leictreachais).

Miriam McDonald
Dátaí Téarma: 14 Nollaig 2018 – 13 Nollaig 2023 

Stiúrthóir Margaíochta/Speisialtóir sa Bharr-Fheabhais do Chustaiméirí is í Miriam 
McDonald, atá gairmiúil, ardchumasach agus a bhfuil a lán taithí aici. D’oibrigh sí 
i réimse de thionscail éagsúla, idir sheirbhísí gairmiúla agus seirbhísí gnólachta 
le gnólacht (B2B). Tá saineolas faoi leith aici i réimse na bhfóntas agus d’oibrigh 
sí mar Cheannasaí Bainistíochta Custaiméirí don BSL agus mar Speisialtóir 
Cumarsáide don SEAI i ndáil le trialacha fuinnimh agus gáis náisiúnta. Anuas air 
sin, chuir sí le roinnt cuideachtaí i réimse na héifeachtúlachta fuinnimh, agus i 
réimse na bhfoinsí in-athnuaite agus inbhuanaitheachta.

Martin Sisk
Dátaí Téarma: 14 Nollaig 2018 – 13 Nollaig 2023  
Tá céim Baitsiléara Dlí ag an Uasal Sisk agus tá gairme aige mar Aturnae. Roimhe 
seo, d’oibrigh sé do na Coimisinéirí Ioncaim, chaith sé an chuid ba mhó dá 
ghairm sa Rialachán Airgeadais agus, sa rialachán ar réimsí eile, mar Chláraitheoir 
na gCumann Cairdiúil agus ina dhiaidh sin mar oifigeach sinsearach i mBanc 
Ceannais na hÉireann. Roimhe seo, bhí sé ina Chathaoirleach ar Vhi Healthcare 
agus faoi láthair na huaire tá sé ina Chathaoirleach ar Údarás Maoirseachta 
Iniúchóireachta agus Cuntasaíochta na hÉireann (IAASA). Tá Martin ina 
chomhalta de chuid Bhord Chumann Ceardchumann Creidmheasa na hÉireann 
chomh maith.

Tom Collins
Dátaí Téarma: 28 Samhain 2019 - 31 Bealtaine 2023 
Tá an tOllamh Tom Collins ina Chathaoirleach ar an Fhóram Uisce agus is é an 
chéad Chathaoirleach ar Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath - an ollscoil 
is úrnua agus is mó in Éirinn. Bhí sé ina Ollamh Oideachais in Ollscoil Mhaigh 
Nuad roimhe seo, áit ar fheidhmigh sé freisin mar Dhéan Dhámh na nEolaíochtaí 
Sóisialta agus mar an Leas-Uachtarán chomh maith. Roimhe seo, idir 2001-2006, 
bhí sé i gceannas ar Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan.
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Michelle Minihan
Dátaí Téarma: 28 Samhain 2019 - 31 Bealtaine 2023

Chuaigh an Dr. Minihan isteach sa Ghníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil i mí Aibreáin 2018, áit a bhfuil sí i gceannas ar an bhfoireann 
uisce óil atá lonnaithe san Oifig um Fhorfheidhmiú Comhshaoil. Tá 
Michelle freagrach as rialáil Uisce Éireann, agus as deimhniú go bhfuil 
cáilíocht an uisce óil a sheachadtar tríd sa soláthar poiblí i bPoblacht na 
hÉireann sásúil ó thaobh na gceanglas reachtach de.

Tá an Dr. Minihan ina comhalta de chuid Ghrúpa Saineolaithe Uisce Óil an 
AE agus d’oibrigh sí ar athmhúnlú na Treorach um an Uisce Óil.

Tar éis di PhD sa Cheimic a chríochnú in Ollscoil Luimnigh, d’oibrigh an 
Dr. Minihan san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon 
sula ndeachaigh sí isteach in Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann, áit 
ar oibrigh sí ar feadh breis agus 10 mbliana i róil éagsúla. 

Sharon Kennedy
Dátaí Téarma: 1 Meitheamh 2018 - 28 Samhain 2019 

Sannadh Sharon Kennedy don Fhóram Uisce mar Oifigeach 
Feidhmiúcháin Sinsearach i ní na Bealtaine 2017. Is é an ról a bhí ag 
Sharon ná an próiseas chun é a bhunú a bhainistiú agus ceannaireacht a 
thabhairt d’fhorbairt an chomhlachta reachtúil nua seo.

Roimh an di a bheith sannta leis an bpost sin, d’oibrigh Sharon ar feadh 
breis agus 30 bliain i róil éagsúla i roinnt údarás áitiúil, ina measc siúd sa 
bhainistíocht athruithe agus sa bhainistíocht acmhainní daonna.

Ag féachaint do na róil éagsúla atá sa Chomhlacht Comhairleach Uisce 
agus san Fhóram, rinne comhaltaí an Fhóraim Uisce Sharon a ainmniú 
toisc go raibh siad den bharúil go mbeadh sí in ann ionadaíocht a 
dhéanamh dóibh agus fanacht neamhspleách ina ról féin ag an am 
céanna freisin.  

Darragh Page
Dátaí Téarma: 1 Meitheamh 2018 - 15 Samhain 2019 

Is Eolaí Comhshaoil é an tUasal Page agus is é an Bainisteoir Cláir san 
Oifig um Fhorfheidhmiú Comhshaoil sa Ghníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil atá freagrach as rialáil Uisce Éireann. Tá beagnach 
fiche bliain de thaithí aige, go príomha i réimse an uisce óil agus an 
fhuíolluisce.

Scríobh an tUasal Page tuarascálacha leanúnacha de chuid an GCC ar 
an gCáilíocht Uisce Óil in Éirinn ó 2001 i leith agus tá go leor cáipéisí 
treorach teicniúla ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil scríofa 
aige ar an uisce óil ina bhfuil na caighdeáin don chóireáil uisce óil leagtha 
síos. D’oibrigh an tUasal Page i mBallstáit éagsúla de chuid an AE chun 
cuidiú le cur i bhfeidhm na Treorach um an Uisce Óil agus d’oibrigh sé 
leis an gCoimisiún Eorpach chun na riachtanais tuairiscithe Eorpacha um 
an gcáilíocht uisce óil a fhorbairt.
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Táillí

Oifigigh de bhrí oifige (nó oifigigh ex oficio) is iad triúr comhaltaí de 
chuid chomhaltaí an WAB, agus an cathaoirleach ina measc, agus 
fágann sé sin nach bhfaigheann siad aon táille.

Is ionann an táille bhliantúil is iníoctha leis na comhaltaí sin de chuid 
an WAB atá dlite le táille agus €5,985.00. 

Cuireann an WAB an prionsabal “den amháin, tuarastal amháin” i 
bhfeidhm maidir le táillí a íoctar le comhaltaí gur seirbhísigh phoiblí 
Éireannacha iad.

Is ag gnáthrátaí na státseirbhíse a íoctar costais taistil agus chothaithe 
a thabhaítear. Tá na rátaí is infheidhme in 2019 ar fáil ag  https://www.
revenue.ie/en/employing-people/employee-expenses/travel-and-
subsistence/index.aspx

Tá tábla in Aguisín 1 agus tinreamh na gcomhaltaí ar chruinnithe an 
WAB in 2019 léirithe ann.

Ba mhaith leis an WAB a bhuíochas a chur in iúl d’fhoireann 
Rúnaíochta an WAB as an dianobair atá déanta acu agus an tacaíocht 
atá tugtha acu ónar bunaíodh é.

https://www.revenue.ie/en/employing-people/employee-expenses/travel-and-subsistence/index.aspx
https://www.revenue.ie/en/employing-people/employee-expenses/travel-and-subsistence/index.aspx
https://www.revenue.ie/en/employing-people/employee-expenses/travel-and-subsistence/index.aspx
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Gníomhaíochtaí

Réamhrá 
Bunaíodh an WAB go hoifigiúil an 1 
Meitheamh 2018.

Bhí 15 chruinniú ag an WAB ón tráth ar 
bhunaigh é suas go dtí an 31 Nollaig 2019.

Tá dhá thuarascáil foilsithe ag an WAB 
go dtí seo maidir lena fheidhm chun 
athbhreithniú a dhéanamh ar chur i 
bhfeidhm Phlean Maoinithe Straitéisigh 
Uisce Éireann:

 Tuarascáil Ráithiúil an WAB uimh.1 de 
2019

 Tuarascáil Ráithiúil an WAB uimh.1 de 
22020

Chun críocha na tuarascála seo, níl 
thuairiscithe ag seo thíos ach amháin 
Tuarascáil Ráithiúil WAB Uimh.1 de 2019.

Tá na tuarascálacha seo ar fáil  
ar an suíomh Gréasáin   
www.wateradvisorybody.ie, áit a mbeidh 
tuarascálacha todhchaíocha le fáil amach 
anseo chomh maith.

Tháinig an WAB le chéile le roinnt 
comhlachtaí agus gníomhaireachtaí 
éagsúla ón tráth ar bunaíodh é, agus an 
Comhchoiste Oireachtais um Thithíocht, 
Pleanáil agus Rialtas Áitiúil, Uisce Éireann 
agus Rannán Uisce na Roinne Tithíochta, 
Pleanála agus Rialtais Áitiúil ina measc.

http://www.wateradvisorybody.ie
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Na Téarmaí Tagartha
D’fhaomh an WAB an comhaontas faoi 
cad iad na téarmaí tagartha sealadacha 
(TOR) an 5 Deireadh Fómhair 2018 a 
rinne na triúr chomhaltaí a bhí ainmnithe 
ag an gCoimisiún um Rialáil Fóntais, an 
Fóram Uisce agus an Ghníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil.

Rinneadh aontas go ndéanfar TOR nua 
a chomhaontú nuair a thagann an bheirt 
chomhalta isteach as próiseas na Seirbhíse 
um Cheapacháin Phoiblí. Rinneadh an TOR 
nua seo a phlé i roinnt cruinnithe de chuid 
an WAB agus rinne an cúigear comhaltaí 
go léir é a dhaingniú an 1 Márta 2019.

Is féidir an TOR a fheiceáil ag Aguisín 2 
thíos.

Tuarascáil Ráithiúil an WAB 
Uimh. 1 – Deireadh Fómhair 
2019 
Seo an chéad tuarascáil ráithiúil de 
chuid an WAB. Tá breac-chuntas thíos 
le fáil ar an tuarascáil a eisíodh agus ar 
ghníomhaíochtaí an WAB ón mbunú, ar 
an 1 Meitheamh 2018, go dtí an 31 Nollaig 
2019, ach ní ionann an méid atá ann agus 
an méid oibre atá déanta san am sin a 
bheag nó a mhór.

Tá táscairí feidhmíochta chun 
gníomhaíocht Uisce Éireann a chur 
in iúl maidir le cur i bhfeidhm a chuid 
feidhmeanna leagtha amach sa tuarascáil. 
Déantar sonraí maidir leis na táscairí 
seo a chomhthiomsú agus a fhoilsiú mar 
chuid de thuarascálacha ráithiúla an WAB 
d’fhonn faisnéis oibiachtúil a sholáthar 
maidir leis an fheidhmíocht.

Tá an fhaisnéis seo áisiúil d’Uisce Éireann 
féin, chun a fheidhmíocht féin le himeacht 
ama a rianú, agus chun an tAire Tithíochta, 
Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus an 
Oireachtas a chur ar an eolas maidir le 
feidhmíocht Uisce Éireann freisin.

Is díol suntais na torthaí seo ón tuarascáil, 
ag seo a leanas: 

An Sceitheadh
Níl an ráta sceite in Éirinn maith go leor, pé 
slí a dhéantar é a thomhas, agus caithfidh 
Uisce Éireann a bheith dírithe air amach 
anseo. Leanfaidh an WAB ag déanamh 
monatóireachta ar an méid uisce atá ann gan 
chuntas tugtha dó.

Scéim na Céad Céime
Tá laghdú tar éis teacht ar an líon deisiúchán 
sceite atá críochnaithe faoin gCéad Scéim 
Deisithe ó lár 2016 i leith. 

Liosta na nOibreacha Feabhais 
(Uisce)
Tá plean gníomhaíochta i bhfeidhm ag Uisce 
Éireann chun na soláthairtí uisce óil atá ar an 
Liosta nOibreacha Feabhais a athshlánú.

Liosta Tosaíochta i gCeantair 
Uirbeacha (Fuíolluisce) 
Tugann an WAB dearcadh na Gníomhaireachta 
um Chaomhnú Comhshaoil dá aire, agus 
glacann sé leis, nach bhfuiltear ag dul i 
ngleic tapa go leor leis na heasnaimh atá sa 
bhonneagar cóireála fuíolluisce in Éirinn.

Naisc seirbhíse luaidhe a athsholáthar
Tá sé mar aidhm ag Uisce Éireann déanamh 
réidh le gach uile phíopa luaidhe sa chóras 
phoiblí faoi 2026, agus tá spriocanna sonracha 
leagtha síos aige sa chomhthéacs sin. 

Ráta athsholáthair príomhlíonra 
(maidir leis an bpríomhlíonra uisce) 
Cé go bhfuil ráta athsholáthair príomhlíonra 
Uisce Éireann de 0.33% laistigh de raon atá 
inchomparáide le haonáin eile dá leithéid, 
aontaíonn an WAB le dearcadh an Choimisiúin 
um Rialáil Fóntais gur gá go mbeadh ráta 
athsholáthair Uisce Éireann níos airde i 
bhfianaise go bhfuil an cuma ar an scéal go 
bhfuil bonneagar Uisce Éireann níos sine agus 
riocht níos measa ar ná mar atá i líonraí eile, ar 
an meán. 
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Comhlíonadh foriomlán le táscairí 
micribhitheolaíochta don uisce óil
Tugann an WAB dá aire go bhfuil an 
ráta comhlíonta ard maidir le caighdeáin 
mhicribhitheolaíoch, go hiondúil. 

Fógra Chun an Uisce A Bheiriú
Tugann an WAB dá aire an laghdú 
suntasach a tháinig ar fhógraí 
fadtéarmacha chun an uisce a bheiriú i 
Ráithe 4 2017, agus an méadú suntasach 
a tháinig orthu ina dhiaidh sin, go luath 
in 2018, mar thoradh ar aon sholáthar 
amháin a bheith bainte den liosta ar bhonn 
sealadach. Tá an cás ina mbaintear fógra 
chun uisce a bheiriú ach go gcuirtear ar ais 
i bhfeidhm é tar éis tamaillín beag ama mar 
chúis imní dúinn sa WAB i bhfianaise an 
tionchair is féidir leis sin a imirt ar iontaoibh 
an phobail sa leibhéal tuairiscithe de na 
fógraí sin chun an t-uisce a bheiriú.

Comhlíonadh na Cóireála 
Fuíolluisce Uirbí (UWWT); Stáisiúin 
a bhfuil ceadúnais urscaoilte ón 
nGníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil acu
Ar an iomlán, tá an comhlíonadh maidir leis 
an gcóireáil fuíolluisce uirbeach an-íseal ar 
fad.

An Teagmháil Éasca Réidh
Tá an treocht maidir le Scóir Sástachta na 
gCustaiméirí do na trí bliana suas go dtí 
2017 ag dul in airde, agus tá sé léirithe go 
bhfuil roinnt dul in olcas ann i ndáil leis 
an tseirbhís teileafóin sa tréimhse ama 
chéanna. 

An Bhainistíocht ar Ghearáin ó 
Chustaiméirí in Uisce Éireann
Níl tuairisc déanta ag Uisce Éireann don 
Choimisiún um Rialáil Fóntais fós i ndáil 
leis an dá mhéadracht seo maidir leis an 
mbainistíocht gearán. Tá an WAB chun 
scrúdú a dhéanamh ar an toradh sa chéad 
tuarascáil de 2020.

Conclúid
Ní inniu ná inné ar thosaigh an tearc-
infheistíocht san uisce agus san fhuíolluisce 
in Éirinn, agus le tamall beag anuas tá 
roinnt mhaith d’aird Uisce Éireann dírithe ar 
an soláthar uisce poiblí ar ardchaighdeán.

Mar sin féin, is léir go dteastaíonn gníomh 
suntasach marthanach chun an líonra 
uisce óil agus fuíolluisce a bhainistiú 
agus a fheabhsú, go háirithe maidir leis 
an sceitheadh, maidir le deisiúchán an 
phríomhlíonra agus maidir le cóireáil an 
fhuíolluisce.

Táimid den bharúil gur cheart an 
infheistíocht oibríochta agus caipitil reatha 
a choinneáil, agus anuas ar sin, gur cheart 
béim eagraíochtúil a bheith curtha leis 
sin, chun clár suntasach feabhsúcháin a 
chumasú.

Táimid go tréan den tuairim nach féidir 
cur leis an iontaoibh atá ag an bpobal in 
Uisce Éireann gan beart gníomhach atá le 
feiceáil go poiblí a dhéanamh sna réimsí 
ríthábhachtach seo.

Cruinniú le Rannán Uisce na 
Roinne Tithíochta, Pleanála & 
Rialtais Áitiúil
Tugadh cuireadh do Rannán Uisce na 
Roinne Tithíochta, Pleanála & Rialtais Áitiúil 
chun freastal ar an gcruinniú de chuid an 
WAB ar tionóladh i mí na Nollag.

Chuir an Rannán Uisce forbhreathnú ar fáil 
ar na heagraíochtaí a bhfuil baint acu leis 
an mbainistíocht uisce agus leagadh béim 
ann ar imeachtaí a tharla le déanaí a bhain 
le heisiúint Fógraí Chun Uisce a Bheiriú 
agus na cúiseanna éagsúla a d’fhéadfadh a 
bheith leo.

B’fhiúntach tairbheach an cruinniú sin 
do gach aon duine a bhí bainteach leis 
agus chuidigh sé leis an WAB tuiscint 
níos doimhne a fháil ar mhaitrís na gcóras 
bainistíochta uisce agus ar na heagraíochtaí 
atá i gceist.
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Chomhaontaigh an WAB agus an Rannán 
Uisce gur chóir iarracht a dhéanamh an 
caidreamh eatarthu a choimeád oscailte 
agus táthar chun cruinniú a thionól gach 
uile bhliain, más féidir.

Cruinniú le hUisce Éireann
D’fhreastail toscaireacht ó Uisce Éireann ar 
chruinniú de chuid WAB tar éis cuireadh a 
fháil amhlaidh a dhéanamh 

ón WAB, agus rinne siad cur i láthair do na 
Comhaltaí.

Bhí idirphlé cabhrach déanta ann ag na 
comhaltaí a bhí i láthair, agus clúdaíodh 
réimsí éagsúla leithéidí an tsoláthair, an 
tsoláthair foirne agus an luacha saothair, 
chomh maith le híocaíocht as seirbhísí 
gairmiúla, an t-iniúchadh seachtrach 
agus caighdeáin na sláinte agus na 
sábháilteachta. Mhínigh an WAB an cur 
chuige a bhfuiltear ag iarraidh glacadh 
chun an fheidhmíocht sna réimsí seo a 
mheas.

Chuir an fhoireann ó Uisce Éireann in iúl 
go raibh siad toilteanach oibriú de réir 
an mhodha a bhí molta agus d’iarr siad 
ar an WAB na téarmaí tagartha d’aon 
athbhreithniú nó iniúchadh a chinneadh. 

An Suíomh Gréasáin
Rinneadh suntas de, le linn chruinnithe an 
WAB in 2018, go raibh suíomh gréasáin ag 
teastáil.

Ar iarratas ón WAB, rinne an rúnaíocht atá 
ag obair le foireann na Roinne Tithíochta, 
Pleanála agus Cumarsáide Rialtais Áitiúil, 
teagmháil le cuideachtaí forbartha 
láithreán gréasáin chun luachana a lorg.

Ba é Pixelpod ar ar bronnadh an conradh 
chun an suíomh gréasáin a chruthú.

D’oibrigh an WAB, rúnaíocht an WAB agus 
Pixelpod le chéile chun ábhar a chruthú 
agus chun cuma an láithreáin a dhearadh.

Sheol an WAB a shuíomh gréasán i mí 
Mheán Fómhair 2019. Anois, cuirtear gach 
tuarascáil ráithiúil agus gach tuarascáil 
bhliantúil suas air, chomh maithe le 
cáipéisí eile atá le cabhrach, ionas gur 
féidir an pobal i gcoitinne iad a scrúdú. Tá 
sonraí ar fáil ar an suíomh gréasáin faoin 
gChomhlacht, faoi na gComhaltaí, faoi na 
gCruinnithe agus faoi conas teagmháil a 
dhéanamh linn.

Ar mhaithe leis an trédhearcacht, tá 
an WAB tiomanta dó go ndéanfar na 
miontuairiscí uile óna gcuid cruinnithe a 
fhoilsiú a luaithe is gur féidir.

Cruinniú leis an gComhchoiste 
um Thithíocht, Pleanáil agus 
Rialtas Áitiúil
Tugadh cuireadh do Paul McGowan 
freastal ar chruinniú de chuid an Choiste 
chun plé a dhéanamh ar a cheapachán 
mar Chathaoirleach ar an gComhlacht 
Comhairleach Uisce a tharla le déanaí.

 Tar éis dó ráiteas tosaigh a thabhairt 
ar bhunú, freagrachtaí, fheidhmeanna, 
chomhaltaí agus rúnaíocht an WAB, 
d’fhreagair sé ceisteanna ó chomhaltaí an 
Chomhchoiste.

Rinneadh plé ar réimsí leithéidí na 
cuntasachta, na trédhearcachta, na 
feidhmíochta, Fógra Chun an Uisce A 
Bheiriú, na sceite, na cáilíochta, an luacha 
saothaoir agus an tsoláthair foirne.
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Acmhainní

Faigheann an WAB tacaíocht ó Rúnaíocht, agus coibhéis 
lánaimseartha de 2.90 atá sa Rúnaíocht sin. Tá sé ar ghné den 
ról atá ag na baill foirne seo tacaíocht don WAB, mar aon le 
dualgais eile atá acu. 

Is í an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil a chuireann an fhoireann ar fáil don 
WAB. €220,000 a bhí mar bhuiséad ag an WAB in 2018 agus in 2019 araon. €220,000 a 
leithdháilfear leis arís le haghaidh 2020.

Caiteachas idir an 1 Meitheamh 2018 agus an 31 Nollaig 2018
Is mar seo a leanas caiteachas an WAB don tréimhse ón dáta bunaithe, is é sin le rá an 1 
Meitheamh 2018, agus an 31 Nollaig 2018;

 Caiteachas  Suim  Farasbarr  

 Dearadh Láithreán Gréasáin €206.64  €219,793.36

Iomlán €206.64  €219,793.36

Caiteachas idir an 1 Eanáir 2019 agus an 31 Nollaig 2019
Is ionann caiteachas an WAB don tréimhse idir an 1 Eanáir 2019 agus an 31 Nollaig 2019 
agus €27,053.83, agus is mar seo a leanas a bhí sé tabhaithe;

 Caiteachas  Suim  Farasbarr  

Táillí na gComhaltaí (ÁSPC san áireamh) €13,280.72 €206,719.28

Taisteal & Cothabháil €2,210.23 €204,509.05

Dearadh Láithreán Gréasáin €9,495.60 €195,013.45

Foilsitheoireacht Deisce / Preaseisiúint €1,845.00 €193,168.45

Eile (Costais Ilghnéitheacha) €222.28 €192,946.17

Iomlán €27,053.83 €192,946.17

The members consider the statement of expenditure to be a true and fair view of the 
WAB’s spending since establishment.
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Aguisín 1 

Tinreamh ar Chruinnithe an Bhoird in 2018

Comhalta 13/07/ 
2018

31/08/ 
2018

05/10/ 
2018

13/11/ 
2018

07/12/ 
2018

Total

Paul McGowan      5

Darragh Page      5

Sharon Kennedy      5

Ceapadh Miriam McDonald agus Martin Sisk an 14 Nollaig 2018.

Aguisín 1: Tinreamh ar Chruinnithe an Bhoird in 2019

Comhalta 25/01/ 
2019

01/03/ 
2019

05/04/ 
2019

07/05/ 
2019

07/06/ 
2019

10/07/ 
2019

20/09/ 
2019

22/11/ 
2019

06/12/ 
2019

Total

Paul 
McGowan

         10

Miriam 
McDonald

         10

Martin 
Sisk

         8

Darragh 
Page

       NB NB 6

Sharon 
Kennedy

        NB 7

Tom 
Collins

NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB

Michelle 
Minihan

NB NB NB NB NB NB NB NB  1
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Ceapachán Tréimhse Oifige Deireadh

Cathaoirleach Paul McGowan 01/06/2018 31/05/2023

Comhaltaí Miriam McDonald 14/12/2018 13/12/2023

Martin Sisk 14/12/2018 13/12/2023

Michelle Minihan 28/11/2019 31/05/2023

Tom Collins 28/11/2019 31/05/2023

Darragh Page 01/06/2018 15/11/2019

Sharon Kennedy 01/06/2018 28/11/2019
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Aguisín 2

Na Téarmaí Tagartha 
Bunaíodh an Comhlacht Comhairleach Uisce (WAB) faoin Acht um Sheirbhísí Uisce 2017, 
le héifeacht ón 1 Meitheamh 2018. Tá córas rialachais chorparáidigh glactha ag an WAB atá 
ar aon dul leis an dea-chleachtas. De réir an Achta um Sheirbhísí Uisce 2017 tá an WAB 
neamhspleách i gcomhlíonadh a fheidhmeanna.

Is é cuspóir an doiciméid seo téarmaí tagartha an WAB a leagan amach. Rinne na 
comhaltaí na téarmaí tagartha seo (“TOR”) a fhaomhadh an 5 Deireadh Fómhair 2018. 
Táthar chun athbhreithiú a dhéanamh ar na TORanna seo tar éis don bheirt chomhaltaí 
neamhspleácha a bheith ceaptha ar an gComhlacht.  

1. Comhaltaí

Beidh 5 chomhaltaí ar an WAB, agus duine díobh gur fostaí é ón gCoimisiún um Rialáil 
Fóntais (“CRU”), duine eile díobh gur fostaí é ón nGníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil (“GCC”), duine eile díobh gur ionadaí é ó Fhóram Uisce (“AFU”), agus gach 
aon duine den triúr sin ceaptha ag an Aire agus an 2 chomhaltaí eile arna gceapadh tríd 
an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (“PAS”).

Níl sé ceadmhach d’aon duine freastal ar chruinnithe an Bhoird seachas amháin 
comhaltaí de chuid an WAB. Mar sin féin, sa chás nach bhfuil comhalta buan de chuid 
an WAB ar fáil chun freastal ar chruinniú, féadfaidh an comhalta sin duine a ainmniú 
óna n-eagraíocht faoi seach chun freastal ina ionaid. Sa chás go n-ainmníonn an 
Cathaoirleach duine ionaid chun freastal ina áit, caithfidh comhalta buan de chuid 
an WAB an cathaoirleacht a dhéanamh ar an gcruinniú. Féadfar cuireadh a thabhairt 
d’fhoireann na Rúnaíochta agus do dhaoine aonair eile freastal ar aon chruinniú nó ar 
chuid de, de réir mar is cuí agus is gá agus nuair is cuí nó nuair is gá.

Is le tréimhse 5 bliana a bheidh na ceapacháin a dhéanfar don WAB, agus is féidir na 
tréimhsí sin a shíneadh amach ar feadh tréimhse amháin eile, suas le 5 bliana.

Sa chás go bhfuil folúntas ann d’oifig an Chathaoirligh, ainmneoidh an tAire duine de 
chomhaltaí an WAB chun an chathaoirleacht a dhéanamh ar na chruinnithe go dtí go 
ndéanann sé Cathaoirleach a cheapadh.

2. Rúnaíocht an WAB

Déanfaidh Rúnaíocht an WAB cinnte de go bhfaighidh na comhaltaí faisnéis 
agus cáipéisí in am maith chun breithniú iomlán agus ceart a dhéanamh ar na 
saincheisteanna i gceist.

Tá an Rúnaíocht freagrach freisin as ionduchtú foirmiúil chomhaltaí nua an WAB agus 
as an meantóireacht a eagrú do na comhaltaí nuair is gá le tacaíocht ó Chomhaltaí ex-
officio an Bhoird de réir mar is cuí.
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3. Feidhmeanna Reachtúla an WAB

Tá an creat reachtúil a rialaíonn an WAB leagtha amach i gCuid 7 den Acht um 
Sheirbhísí Uisce 2017. San Acht sin, déantar foráil in alt 43 (3) go mbeidh an Comhlacht 
Comhairleach neamhspleách i gcomhlíonadh a fheidhmeanna.

Tá feidhmeanna substainteacha an WAB leagtha amach in alt 44, agus is iad sin:

a) Comhairle a thabhairt don Aire ar na bearta is gá chun trédhearcacht agus 
cuntasacht Uisce Éireann a fheabhsú ionas go gcuirfear leis an iontaobih atá ag an 
bpobal as Uisce Éireann;

b) Tuarascáil a sholáthar, ar bhonn ráithiúil, don Choiste ar fheidhmíocht Uisce Éireann 
maidir le cur i bhfeidhm a phlean gnó agus aird ar leith ann ar an méid seo a leanas:

a. An soláthar bonneagair agus an laghdú ar an méid sceite;

b. Laghdú ar chostais agus feabhas ar an éifeachtúlacht;

c. Feabhsúcháin ar cháilíocht an uisce, lena n-áirítear deireadh a bheith curtha le fógraí 
chun an t-uisce a bheiriú;

d. Polasaithe soláthair, luacha saothair agus soláthair foirne; agus

e. An tSofhreagracht do riachtanais phobal agus do riachtanais na fiontraíochta.

Agus an WAB ag déanamh na feidhmeanna atá leagtha amach thuas a chur i gcrích, 
beidh sé ag brath an oiread agus is féidir ar aschuir / tuarascálacha reatha ón GCC, 
AFU agus ón CRU chun a chuid tuarascálacha a thiomsú. Chun é seo a éascú, tá 
foráil déanta sa reachtaíocht gur cheart don WAB, an oiread agus a réitíonn sé leis an 
riachtanas chun a chuid dualgas a fheidhmiúdh, iarracht a dhéanamh chun cinntiú go 
mbíonn comhobair riaracháin idir é féin agus an CRU, an GGC, Ervia, Uisce Éireann agus 
An Fóram Uisce. Sa chomhthéacs sin, is féidir leis an WAB socruithe a dhéanamh, de 
réir mar is cuí, leis na comhlachtaí sin ó am go céile d’fhonn - 

 An comhoibriú a éascú i gcomhlíonadh fheidhmeanna na gcomhlachtaí sin faoi 
seach a mhéid a bhaineann siad le hUisce Éireann;

 Iarracht a dhéanamh gan an obair chéanna a bheith déanta dhá uair, sa WAB agus i 
gceann de na gcomhlachtaí eile chomh maith;

 A chinntiú go gcomhoibríonn na comhlachtaí eile sin lena chéile sa bhealach is fearr 
chun feidhmiú an WAB a fheidhmeanna a chun cinn; agus

 An chomhsheasmhacht a chinntiú idir cinntí a dhéanann na comhlachtaí sin agus 
iad ag iarraidh feabhas a chur ar an trédhearcacht agus ar an gcuntasacht in Uisce 
Éireann.

4. Freagrachtaí Tuairiscithe

Cuirfidh an WAB tuarascáil faoi bhráid an Choiste Oireachtais iomchuí uair sa ráithe 
maidir le feidhmíocht Uisce Éireann i ndáil leis an dul chun cinn chun a plean gnó a chur 
i bhfeidhm.

Déanfaidh an WAB, tráth nach déanaí ná an 30ú lá d’Aibreán gach bhliain i ndiaidh 
na chéad bliana féilire iomláine tar éis lá an bhunaithe, tuarascáil bhliantúil an WAB a 
ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire. 



Beidh an Tuarascáil Bhliantúil maidir le comhlíonadh fheidhmeanna an WAB le linn na 
tréimhse ó bunaíodh í, agus ar an 30ú lá d’Aibreán gach bliain ina dhiaidh sin cuirfear 
tuarascáil bhliantúil isteach maidir le comhlíonadh a fheidhmeanna i rith na bliana 
féilire roimhe sin. Caithfidh an tAire an tuarascáil sin a chur faoi bhráid gach Tí den 
Oireachtas.

5. Feidhmeanna Eile Chomhaltaí an WAB

Coinneoidh an WAB na forbairtí rialachais chorparáidigh faoi athbhreithnú (lena 
n-áirítear ábhair a bhaineann le heitic) a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar an gcomhlacht 
Stáit, agus é mar aidhm aige sin go ndéanfar cinnte de  go leanfar leis go mbeidh a 
chuid polasaithe agus a chuid cleachtais rialachais chorparáidigh ar aon dul leis an dea-
chleachtas.

Cinnteoidh an WAB go gcloítear leis na prionsabail agus leis na forálacha atá leagtha 
amach sa Chód Cleachtais Chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (agus aon chóid rialachais 
chorparáidigh eile a bhaineann leis).

6. Comhlíonadh na bhFeidhmeanna

Féadfar don WAB cibé foghrúpaí a bhunú is gá chun cabhrú leis a chuid dualgas a 
chomhlíonadh. Féadfar comhaltaí a bheith ina measc nach comhaltaí de chuid an WAB 
iad, más rud é go bhfuil sainscileanna á n-iarraidh. Sa chás go bhfuil foghrúpa á bhunú: 

 sonrófar na téarmaí tagartha i scríbhinn agus déanfaidh an WAB iad a fhaomhadh 
agus déanfar athbhreithniú orthu uair sa bhliain;

 is é an WAB na comhaltaí a cheapadh, tar éis dóibh a bheith ainmnithe ag an 
gCathaoirleach;

 gheobhaidh an WAB tuarascálacha ón bhfoghrúpa agus leagtha amach iontu beidh 
cur síos ar na bearta a dhéanann an grúpa;

 beidh feidhm ag gach uile phrótacal a bhaineann le hoibriúchán an WAB san 
fhoghrúpa; agus

 scaipfear nótaí faoi chruinnithe an fhoghrúpa i measc chomhaltaí uile an WAB. 

7. Córam

Triúr comhaltaí a bheidh sa chóram is gá chun gnó a dhéanamh. Beidh cruinniú de 
chuid an WAB, agus é tionólta go cuí agus an córam bainteach ag freastal ann inniúil ar 
na húdaráis, na cumhachtaí agus na discréidí uile is infheidhme ag an WAB a fheidhmiú 
freisin.

8. Údarás

Faoi réir an Achta um Sheirbhísí Uisce 2017, beidh gach cumhacht ag an WAB is gá nó 
is fóirsteanach chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh.
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