CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM
ADRODDIAD BLYNYDDOL AELOD
Adroddiad yw hwn gan y Cynghorydd isod ynglŷn â'i brif weithgarwch yn ystod y flwyddyn drefol a ddaeth i
ben ddiwedd Mawrth 2018. Caiff ei ddarparu er gwybodaeth yr holl etholwyr ac nid i unrhyw bwrpas arall.
Cyfarwyddiadau ar gyfer llenwi
Mae croeso i’r Cynghorwyr roi cymaint neu cyn lleied o wybodaeth ag y maent yn ei ddymuno o dan bob adran,
fodd bynnag rhaid cadw’r adroddiad i fformat 2 dudalen (fel uchafswm).

Cynghoryd David Maddocks

Plaid: Annibynnol

Ward: Pant
Adran 1: Swyddogaeth a Chyfrifoldebau :

Rwy’n aelod o'r Pwyllgorau canlynol (ffigyrau presenoldeb wedi'u darparu gan CBSW):
Pwyllgor Cynllunio
Pwyllgor Cynllunio a’r Amgylchedd
Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol
Llawn

Cyngor

Rwy’n aelod o'r Pwyllgorau allanol canlynol (ffigyrau presenoldeb wedi'u darparu gan y Cynghorydd):
Cyngor Cymuned Rhos
___________________________________________________________________________________________________

Adran 2: Gweithgaredd yn fy Etholaeth
1. Newyddlenni rheolaidd ar gyfer trigolion yn rhoi gwybodaeth am weithgareddau a
gwelliannau yn y ward
2. Cefnogi trigolion yn ddyddiol gydag unrhyw broblemau sydd ganddynt.
3. Cefnogi trigolion gyda materion parcio oddi ar y stryd fel rhan o’r cynllun amgylcheddol.
4. Gweithio gyda’r heddlu er mwyn atal beicio oddi ar y ffordd
5. Gweithio ar y rhaglenni ceginau ac ystafelloedd ymolchi gyda’r Cyngor
6. Gweithio gyda’r Cyngor ar y rhaglen toeau
7. Gweithio gyda’r Cyngor Cymuned i ddarparu gwelliannau yn y ward

Adran 3: Mentrau a Gweithgareddau Arbennig

1. Wedi trefnu dyddiau glanhau/gweithredu
2. Trefnu a mynychu sesiynau codi sbwriel rheolaidd o amgylch y ward gyda thrigolion
lleol
3. Newyddlenni rheolaidd ar gyfer preswylwyr y ward
4. Gweithio gyda’r tenantiaid I drefnu gweithgareddau yn y ward megis noson
Bingo wythnosol, noson cwis misol, cystadleuaeth gemau fideo blynyddol.
5. Cymorthfeydd stryd wythnosol/misol yn y ward
6. Helpu i drefnu partis nos galan gaeaf/Nadolig ar gyfer pensiynwyr a phlant.
7. Wedi trefnu cyrsiau cymorth cyntaf ar gyfer y preswylwyr gyda chymorth
Ambiwlans St John
Adran 4: Dysgu a datblygu:
Hyfforddiant Pwyllgor Craffu Hyfforddiant
Cynllunio
Hyfforddiant Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol

Adran 5: Gweithgareddau a Materion Eraill
Cyfarfodydd gyda’r heddlu i drafod materion yn y ward

Llofnod y Cynghorydd:

David Maddocks

Dyddiad:

6/07/2018

