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 cyn lleied o wybodaeth ag y dymunant ym
mhob adran. Fodd bynnag, rhaid cadw'r adroddiad i fformat 2 dudalen (uchafswm).
Cynghorydd:

Ronnie Prince

Plaid: Annibynnol

Ward: Cartrefle
Adran 1: Swyddogaeth a Chyfrifoldebau:
Rwy’n aelod o'r Pwyllgorau canlynol (darparwyd y ffigyrau presenoldeb gan CBSW):




Pwyllgor Cynllunio
Pwyllgor Cynllunio Amgylcheddol
Cyd-bwyllgor Ymgynghorol (Undeb Addysgu)

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

Rwyf hefyd yn mynychu llawer o’r cyfarfodydd Cartrefi a’r Amgylchedd a Phartneriaeth Tenantiaid
ac Aelodau Wrecsam nad wyf yn aelod ohonynt ond y mae gennyf wir ddiddordeb yn y materion y
maent yn gyfrifol amdanynt.
Adran 2: Gweithgaredd yn fy Etholaeth:
- Gorffennaf 2017 – codais bryderon perthnasol i iechyd ynghylch y ffordd yr oedd Cyngor
Wrecsam yn defnyddio math o chwynladdwr i reoli chwyn yn ac o amgylch Wrecsam (Adroddiad
yn Wrecsam.com). Gweler y llun atodedig.
- Rhagfyr 2017 – cyflwynais ffurflen gais i drafod y pwnc gyda’r Pwyllgor Craffu Tai a’r
Amgylchedd er mwyn ystyried diogelwch y chwynladdwr seiliedig ar glyffosad a ddefnyddir gan
CBSC yng ngoleuni pryderon lleol a chenedlaethol ynglŷn a’i ddefnydd, ac i ystyried defnydd o’r
fath gynnyrch yn y dyfodol ar sail egwyddor diogelwch yn gyntaf (adroddwyd yn rexham.com).
- Chwefror 2018 – yn y Pwyllgor Craffu Tai a’r Amgylchedd cyflwynais adroddiad ar y pryderon
sy’n bodoli am y defnydd o chwynladdwr glyffosad. Cyflwynwyd gwybodaeth yr oeddwn wedi ei
ymchwilio i’r Pwyllgor ac o ganlyniad i’r wybodaeth hon rwy’n credu fod gennym yn awr system
Iechyd a Diogelwch llawer mwy cadarn yn ei lle.
- Mai 2018 – trefnais Ddiwrnod Gweithredu Ailgylchu llwyddiannus yn Ward Cartrefle.

- Mai 2018 – gwisgais fy ‘sgidiau glaw i ailblannu hadau blodau gwyllt ar y lleiniau blodau gwyllt
ar ymyl y ffordd yng Nghartrefle (mae gennym ddau). Gwnes hyn gyda chymorth fe merch 10 oed
Tiya a Jonny o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru (gweler y lluniau atodedig).
- Dros y flwyddyn ddiwethaf rwyf wedi helpu llawer o bobl o ward Cartrefle (a mannau eraill) gyda
materion bob dydd. Mae fy nrws bob amser ar agor.
Adran 3: Gweithgareddau a Materion Eraill:
Adran 4: Dysgu a Datblygu:
Adran 5: Gweithgareddau a Materion Eraill:

Llofnod y Cynghorydd : Ronnie Prince

Dyddiad: 30 Gorffennaf 2018

