CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM
ADRODDIAD BLYNYDDOL AELOD
Adroddiad yw hwn gan y Cynghorydd isod ynglŷn â’i brif weithgarwch dros y flwyddyn
fwrdeistrefol a ddaeth i ben ddiwedd mis Mawrth 2018. Caiff ei ddarparu er gwybodaeth i
bob etholwr ac nid i unrhyw bwrpas arall.
Cyfarwyddiadau ar gyfer llenwi
Mae croeso i Gynghorwyr gynnwys gymaint neu cyn lleied o wybodaeth ag y dymunant ym
mhob adran, fodd bynnag, rhaid cadw'r adroddiad i fformat 2 dudalen (fel uchafswm).
Y Cynghorydd: Gwenfair JONES

Plaid: Plaid Cymru

Wards: Gwersyllt – Gorllewin.
Adran 1: Swyddogaeth a Chyfrifoldebau:
Rwyf yn aelod o’r Pwyllgorau canlynol (ffigyrau presenoldeb wedi’u darparu gan CBSW):

Y Cyngor
Pwyllgor Cynllunio
Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Llywodraethol.
Pwyllgor Craffu Lles, Diogelu a Chymunedau.
Pwyllgor Penodiadau
Pwyllgor Tir ac Adeiladau Corfforaethol.
Rwyf yn aelod o’r Pwyllgorau allanol canlynol (ffigyrau presenoldeb wedi’u darparu gan y
Cynghorydd):
Cyngor Cymuned Gwersyllt
Llywodraethwr yn Ysgolion Bro Alun/Plas Coch
Pwyllgor Rheoli Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt
Clwb Cinio Gwersyllt
Cylch Meithrin Bryn Hyfryd
Adran 2: Gweithgaredd yn fy Etholaeth:

Cydweithio'n agos â Strydwedd a Swyddfa Ystâd Gwersyllt i ddarparu gwelliannau Amgylcheddol a
Thai megis diwrnodau Sgip, torri gwair, cloddiau, ail wynebu ac atgyweirio tyllau mewn ffyrdd.
Rwyf hefyd wedi llwyddo i gael Safle Bws newydd ar Rhodfa Pentywyn a chael dau arall wedi eu
hatgyweirio.
Ail-gychwyn llwybrau bws 26 a 27 o Rhodfa Glas Coed yn ôl i Rhodfa Pentywyn.
Rwyf yn cynnal Clwb Cinio unwaith bob pythefnos (yn ystod y tymor ysgol) ac wedi trefnu dwy daith
undydd i aelodau.
Rwyf hefyd wedi trefnu pwyllgorau cyhoeddus ynghylch ceisiadau cynllunio ac roedd nifer fawr yn
bresennol.
Trefnais gyfarfod rhwng trigolion lleol ag Arolygydd Heddlu lleol i drafod trosedd ac ymddygiad
gwrthgymdeithasol ac ymweliad diweddarach ag Ystafell Reoli’r Heddlu yn Llanelwy.
Rwyf hefyd wedi mynychu sawl pwyllgor â'r Bwrdd Iechyd ac eraill i gydnabod materion yn ymwneud
â darpariaeth gofal sylfaenol ym Meddygfa Penymaes.

Adran 3: Mentrau a Gweithgareddau Arbennig:
Grŵp Tasg a Gorffen ar Dlodi Misglwyf.
Agor Cynhadledd Cofio 100 mlynedd o’r Swffragetiaid Cymorth i Ferched Cymru.
Ymgyrch lwyddiannus dros Ysgol Gymraeg newydd ac estyniad i Ysgol Bro Alun i gwrdd â'r
angen

Adran 4: Dysgu a Datblygu a Gwblhawyd
Rwyf wedi mynychu y rhan fwyaf o'r hyfforddiant cynefino a ddarparwyd pan gawsom ein
hethol i ddechrau ac rwyf yn parhau i fynychu gweithdai ar faterion amrywiol yn cynnwys
iechyd meddwl a hyfforddiant Pwyllgor Cynllunio.

Sesiwn 5: Gweithgareddau a Materion Eraill:
Rwyf wedi helpu nifer o drigolion â'u ceisiadau tai, darparu newyddlen ac fel Cynghorydd
Cymuned rwyf wedi ymgymryd â sawl gweithgaredd i leihau nifer y bobl sy’n cael eu heithrio
ac unigedd yn ardal Sydallt.

Llofnod y Cynghorydd: Gwenfair Jones

Dyddiad: 28/7/18.

