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:

John Pritchard

Plaid: Annibynnol Wrecsam

Ward: Marchwiail, Sesswick, Erbistock, Eyton a Sontley
Adran 1: Swyddogaeth a Chyfrifoldebau:
Rwy’n aelod o'r Pwyllgorau canlynol (darparwyd y ffigyrau presenoldeb gan CBSW):








Pwyllgor Cynllunio
Panel Polisi Cynllunio
Cadeirydd y Cyngor Llawn
Cyd Bwyllgor Ymgynghorol
Undebau Dysgu
Cyngor
Pwyllgor Craffu Diogelu Cymunedau a Lles



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







Cyngor Cymuned Marchwiail
Cyngor Cymuned Sesswick
Mynychu Eyton ac Erbistock
Llywodraethwr Ysgol Deiniol, Marchwiail
Llywodraethwr Ysgol Maelor, Penley

Adran 2: Gweithgareddau yn fy Etholaeth
1. Cynnal cyfarfodydd rheolaidd ble bynnag bosibl a chynnal cyfarfodydd gyda’r SCCH
lleol ym mhob rhan o’r ward gan roi sylw i bryderon trigolion am drosedd ac anhrefn.
2. Ymweliadau safle gyda swyddogion Rheoli Priffyrdd ynglŷn â chyflwr y priffyrdd ym
mhob rhan o’r ward gan fynegi pryderon y trigolion.
3. Ymweliadau safle gyda Swyddogion Tai yn ôl yr angen.
4. Ymdrin yn ddyddiol ag adroddiadau a chwynion am faterion perthnasol i’r cyngor
sy’n cael eu codi gan drigolion a thenantiaid.

5. Cefnogi elusennau lleol.
6. Cynorthwyo ein hysgolion lleol yn fy rôl fel llywodraethwr.
7. Cefnogi ein heglwys leol gyda materion perthnasol i’r gegin ac ystafell ymolchi.
8. Cysylltu â swyddogion ynghylch Safon Tai Cymru ar y ward.
9. Yn fy rôl fel Maer Wrecsam byddaf yn codi arian ar gyfer fy elusennau lleol, sef
Cronfa Lauren Brown, Tŷ’r Eos, Dynamic, Blook Bikes a Chronfa Gysur Arennau
Ysbyty Wrecsam.
10. Cynorthwyo i ddod o hyd i ddau wirfoddolwr i roi pabïau ar bolion lamp ym
Marchwiail yn barod at Sul y Cofio.
11. Rhoi pabïau ar falconi Neuadd y Dref gyda chymorth Cynghorydd o Grŵp
Annibynnol Wrecsam.
Adran 3: Gweithgareddau a Materion Eraill
1. Cefnogi ein Grŵp Chwarae yng Nghymuned Sesswick .
2. Siarad gydag a chadw fy ngwybodaeth yn gyfredol ynglŷn â'r Gwasanaeth Lles
Cymunedol lleol sydd ar waith yn fy holl wardiau.
3. Yn fy rôl fel Maer cefnogais apêl Canolfan yr Enfys Penley am fws mini newydd.
4. Roeddwn yn falch o fod yn rhan o wobr NSPCC Marchwiail a gyflwynwyd i’r grŵp
am eu gwaith caled, eu hymrwymiad a’u gwaith codi arian dros flynyddoedd lawer.
Fe’i cyflwynwyd ar ran gwobr Marjorie Dyhims i grwpiau lleol yn ein cymunedau
e.e. AVOW.
Adran 4: Dysgu a Datblygu
Wedi mynychu sesiynau hyfforddi a ddarparwyd gan y Cyngor yn ogystal â gweithdai ar
wahanol bynciau yn ystod y flwyddyn.
Adran 5: Gweithgareddau a Materion Eraill:
Mynychu Cyfarfodydd y Bwrdd Gweithredol ble bynnag bosibl.
Mynychu cyfarfodydd Quays a drefnir gan Grŵp Annibynnol Wrecsam a chyfarfodydd
Cynghrair.
Cefnogi cymaint o weithgareddau ar fy ward ag sydd bosibl, yn ogystal â sefydliadau lleol.
Llofnod y Cynghorydd : John Pritchard

Dyddiad: 29 Gorffennaf 2018

