ADRODDIAD BLYNYDDOL AELODAU CYNGOR
BWRDEISTREF SIROL WRECSAM
Adroddiad yw hwn gan y Cynghorydd isod ynglŷn â’i brif weithgareddau yn ystod
blwyddyn y Cyngor a ddaeth i ben fis Mawrth 2018. Darperir yr adroddiad er gwybodaeth
i’r holl etholwyr ac nid at unrhyw bwrpas arall.
Cyfarwyddiadau cwblhau
Mae Cynghorwyr yn rhydd i gynnwys cymaint neu gyn lleied o wybodaeth ag y dymunant ym
mhob adran. Fodd bynnag, rhaid cadw'r adroddiad i fformat 2 dudalen (uchafswm).
Cynghorydd:

Tina Mannering

Plaid: Annibynnol Wrecsam

Ward: Dwyrain a De Gwersyllt
Adran 1: Swyddogaethau a Chyfrifoldebau:
Rwy’n aelod o'r Pwyllgorau canlynol (darparwyd y ffigyrau presenoldeb gan CBSW):





Bod yn llais dros fy nghymuned
Gwasanaethu fy ward yn eu rôl fel rhiant corfforaethol
Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu
Aelod o’r Pwyllgorau Craffu :Trwyddedu Amgylcheddol
Cynllunio
Grŵp Cydlynu Craffu
Cyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad

Rwy’n aelod o’r Pwyllgorau allanol canlynol (ffigyrau presenoldeb wedi darparu gan y Cynghorydd):



Llywodraethwr Ysgol Awdurdod Lleol Ysgol Heulfan

Adran 2: Gweithgareddau yn fy Etholaeth
Gweithio ochr yn ochr â:
 Y tîm strydwedd mewn perthynas â phryderon etholwyr am sawl mater
 Swyddfa’r Ystâd Tai
 Digwyddiadau ysgolion a chymunedol lleol
 Darpariaeth ac Ataliaeth Ieuenctid
 Yr Adran Priffyrdd a’r Amgylchedd
 Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd
 Owl, yr Heddlu a SCCH
Gweithgareddau eraill yn cynnwys/wedi cynnwys





Sefydlu cyfansoddiad a Chadeirydd Pwyllgor Carnifal y Waun
Trefnu’r Parti Stryd Brenhinol
Amrywiol weithgareddau codi arian
Arwyddo ceisiadau am basportau/trwyddedau gyrru a datganiadau tyst



Cefnogi ‘Roots for Shoots’ a phrosiectau treftadaeth lleol

Adran 3: Gweithgareddau a Materion Eraill:
Ar Ddiwrnod Rhyngwladol Merched bu myfyriwr yn fy nghysgodi am ddiwrnod a rhoddais gyflwyniad iddi i
fywyd fel Cynghorydd. Yn ystod y diwrnod mi es â hi i ddysgu am y System Ailgylchu y mae Wrecsam yn
falch iawn ohoni. Wedi hynny mynychom gyfarfod o’r Panel Craffu ac anogais y fyfyrwraig i gymryd rhan yn
y drafodaeth. Wedi hynny mi es i a hi i weld y ffilm Suffragette, i egluro pam bod merched yn pleidleisio ac
i’w hannog i ganolbwyntio ei dyheadau ei hun.
Rwyf wedi, ac rwy’n parhau i weithio gyda llawer o sefydliadau er mwyn sicrhau darpariaeth ar gyfer
ieuenctid y ward, sydd ar ffurf allgymorth ar hyn o bryd gyda’r nod o fod yn barhaol.
Mae fy ngweithgareddau’n cynnwys ceisio meithrin ysbryd o gymuned a rhoi help llaw ble bynnag y gallaf.
Rwyf hefyd yn awyddus i fod yn rhan o weithdai i helpu etholwyr i ddeall a chwblhau ymgynghoriadau’r
Cyngor. Rwy’n canolbwyntio ar helpu cymunedau fel bod eu llais yn cael ei glywed.

Adran 4: Dysgu a Datblygu:






Wedi mynychu cynhadledd CLlL a gweithdai yn Llundain (ar fy nhraul fy hun)
Wedi mynychu cyfarfod datblygu craffu WAO yn Llanrwst
Wedi mynychu sesiwn Datblygu Aelodau drwy gydol y flwyddyn
Gweithio gyda Hwyluswyr Craffu a Swyddogion ar Adroddiadau a Phwyllgorau

Adran 5: Gweithgareddau a Materion Eraill:







Fel cadeirydd Perfformiad Cwsmeriaid rwy’n cyfarfod bob mis gyda Hwyluswyr a’r Is Gadeirydd i
ofyn bod swyddogion yn mynychu cyfarfodydd craffu i ddarparu a chraffu ar adroddiadau gydag
aelodau’r pwyllgor.
Rwy’n cynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda’r Pwyllgor Carnifal.
Rwy’n cyfarfod yn rheolaidd ag Arweinydd Plaid Annibynnol Wrecsam i’w hysbysu ynghylch fy
mhryderon i fy hun a rhai fy etholwyr.
Rhyngweithio dyddiol gydag etholwyr yn bersonol, ar lafar a thrwy’r post/e-bost.
Ceisio sicrhau’r gorau i’r ward a bod etholwyr mewn sefyllfa i’w llais gael ei glywed
Cynorthwyo i sicrhau bod plant yn ffynnu mewn amgylcheddau diogel a chanolbwyntio ar les
cenedlaethau’r dyfodol.

Llofnod y Cynghorydd : Tina Mannering
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