Clár Oibre le haghaidh
Éisteachta ó Bhéal
ABP-303731-19 agus
ABP-308833-19

Cás

N16 Log an Tobair (Droim Chill Saileach go Log na nGall)
Tionscadal do Bhóthar Beartaithe

Dáta

22 Bealtaine 2019

Am Tosaithe

10.00am
Óstán an Glasshouse, Cé an Éisc, Sligeach (Eircode: F91

Áit
NCA4)

Clár Oibre
Uimhir

Topaic

1.

Ráiteas Tosaigh an Chigire

2.

Comhairle Contae Shligigh
a) Achoimre ghairid ar an bhforbairt a lorgaítear cead di faoi
Alt51(2) d’Acht na mBóithre 1993, arna leasú.
b) Achoimre ghairid ar an OCÉ.
c) Bonn cirt leis an éadáil talún maidir lena nádúr agus a réim,
agus maidir leis na roghanna eile a cuireadh san áireamh.
d) Freagraí ar aighneachtaí scríofa na hagóideoirí.

3.

Comhlachtaí Forordaithe – mar is cuí.

4.

Agóideoirí – cur i láthair a gcás, le míniú ar na haighneachtaí scríofa.
Sainchomhairleoirí Talmhaíochta Martin agus Rea atá ina n-ionadaithe
do 13 úinéir talún.

5.

Breathnóirí – mar is cuí.
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Uimhir
6.

Topaic
Ceistiú
e) Ceisteanna ó na hAgóideoirí ar Chomhairle Contae Shligigh
más gá.
f)

Ceisteanna ó Chomhairle Contae Shligigh ar na hagóideoirí,
más gá.

g) Ceisteanna ón gCigire, más gá.
7.

Raitis dheiridh, más gá.

8.

Dúnfaidh an Cigire an éisteacht.

Nótaí
•

Ní gá aighneachtaí a chuireadh chuig an mBord i scríbhinn cheana féin a
dhéanamh arís, mar beidh siad léite ag an gCigire cheana féin.

•

Is fiú cóipeanna d’aighneachtaí a dhéantar ag an éisteacht ó bhéal a bheith ar
fáil le tabhairt do na páirtithe eile ag an éisteacht seo. Caithfear trí chóip a chur
ar fáil don Chigire.

•

Ní féidir níos mó ná deich nóiméad a chaitheamh ar na ráitis achoimrí agus ní
féidir ceisteanna nua a phlé ann

•

Le bhur dtoil, déan teagmháil linn faoin 15 Bealtaine 2019 chomh luath agus is
féidir má tá riachtanais so-rochtaineachta agatsa nó ag duine ar bith i do ghrúpa
ionas gur féidir linn cabhrú leat freastal ar an éisteacht ó bhéal seo. Tóg faoi
deara le do thoil nach féidir cloí le hiarratais i gcónaí maidir le hócáid áirithe a
dhéantar i ndiaidh an spriocdháta mar gheall ar thréimhse ghearr ama chun an
t-iarratas a shocrú.
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