WREXHAM COUNTY BOROUGH COUNCIL
MEMBER ANNUAL REPORT
This is the report by the Councillor below regarding their key activities over the municipal
year ending March 2018. It is provided for the information of all constituents and for no other
purpose.
Completion instructions
Councillors are free to include as much or as little information as they wish in each section,
however, the report is to be kept to a 2 page (maximum) format.
Councillor: John Conrad Phillips

Party: Wrecsam Annibynnol

Ward: Penycae Eitha
Section 1: Role and Responsibilities:
I sit on the following Committees (attendance figures supplied by WCBC):
Y Cyngor Llawn
Pwyllgor Cynllunio
Pwyllgor Trwyddedu
Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol
Pwyllgor Craffu Cartrefi ac Amgylchedd
I sit on the following external Committes (attendance figures supplied by Councillor):

Cyngor Cymuned Penycae
Grŵp Cymunedol Penycae
Llywodraethwr Ysgol Penycae
Section 2: Constituency Activity:
1. Cysylltu’n rheolaidd gyda swyddogion Amgylcheddol dros faterion sydd wedi codi yn y ward.
2. Cysylltu’n rheolaidd gyda swyddogion tai o Swyddfa Stad Rhos.
3. Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i etholwyr gyda dwy newyddlen bob blwyddyn, sy’n cynnwys fy
manylion cyswllt.
4. Cefnogi’r gwaith ail-wynebu ym mynedfa stad Afoneitha.
5. Cefnogi’r gwaith trwsio’r arwyneb ar hyd Ffordd Afoneitha yn barod ar gyfer rhoi arwyneb
newydd. Cefnogi gwaith trwsio yn Maelor Avenue hefyd.
6. Trafod materion sydd wedi codi yn y ward yn rheolaidd gyda'r heddlu.
7. Helpu gyda’r Parêd Nadolig blynyddol a’r digwyddiadau Diwrnod Hwyl Cymunedol.
8. Helpu i osod coed Nadolig a roddwyd gan Gyngor Cymuned Penycae.
9. Gweithio bob dydd gyda swyddogion o ran ymholiadau etholwyr a materion etholaeth.
10. Helpu i drefnu a mynychu diwrnodau glanhau yn y ward gyda chyd-aelodau Grŵp Cymunedol
Penycae.
11. Cymryd rhan yn y diwrnod tacluso blynyddol a drefnwyd gan ein swyddfa ystâd leol.
12. Gweithio tuag at gael maes parcio yn Stryt Isa.
13. Mynychu cyfarfodydd safle gyda’r swyddogion i drafod Gwelliannau Amgylcheddol yn y ward.
14. Cysylltu â swyddog llifogydd CBSW yn dilyn pryderon am lifogydd mewn eiddo preswyl.
15. Edrych ar opsiynau i ddiogelu’r fynedfa i hen safle’r berllan oddi ar Ffordd Afoneitha.
16. Cefnogi gosod ffensio haearn bwrw i fyngalos henoed yn Ffordd Llanerch drwy’r gyllideb

amgylcheddol.

Section 3: Other Activities and Issues:
1. Edrych ar opsiynau i ddatblygu lleiniau glas ar gyfer parcio oddi ar y ffordd cymunedol
drwy’r cynllun Gwelliannau Amgylcheddol.
2. Cyfarfod gyda’r swyddog Coedyddiaeth pan gaiff pryderon eu codi o ran coed sydd wedi
gordyfu, gan achosi problemau posibl yn y gymuned a gweithredu cynlluniau plannu coed
drwy’r ward.
3. Cydweithio gyda chyd-aelodau Cyngor Cymuned Penycae i brydlesu’r tir gan CBSW a
disodli’r hen lecyn gemau amlddefnydd, gyda chyfleuster newydd i blant ein cymuned.
Section 4: Learning & Development Undertaken:
Mynychu sesiynau a gweithdai hyfforddiant a drefnwyd gan CBSW pan fo’n bosibl.
Section 5: Other Activities and Issues:
1. Mynychu cyfarfodydd Cyngor Cymuned yn rheolaidd.
2. Gweithio gydag aelodau’r gweithgor llecyn gemau amlddefnydd er mwyn datblygu
cyfleuster newydd.
3. Mynychu cyfarfodydd Grŵp Cymunedol Penycae yn rheolaidd.
4. Cymryd rhan mewn trefnu ein digwyddiadau cymunedol.
5. Mynd am dro o amgylch y ward yn rheolaidd.
6. Gweithio gyda swyddogion i ddefnyddio mantais gymunedol o bosibl tuag at ariannu
gosod maes parcio yn Stryt Isa.
Signature of Councillor : John Conrad Phillips

Date: 05/07/2018

