CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM
ADRODDIAD BLYNYDDOL AELOD
Adroddiad yw hwn gan y Cynghorydd isod ynglŷn â’i brif weithgarwch dros y flwyddyn
fwrdeistrefol a ddaeth i ben ddiwedd mis Mawrth 2018. Caiff ei ddarparu er gwybodaeth i
bob etholwr ac nid i unrhyw bwrpas arall.
Cyfarwyddiadau ar gyfer llenwi
Mae croeso i Gynghorwyr gynnwys gymaint neu cyn lleied o wybodaeth ag y dymunant ym
mhob adran, fodd bynnag, rhaid cadw'r adroddiad i fformat 2 dudalen (fel uchafswm).
Y Cynghorydd: Andy Williams

Plaid: Annibynnol

Ward: Garden Village
Adran 1: Swyddogaeth a Chyfrifoldebau:
Rwyf yn aelod o’r Pwyllgorau canlynol (ffigyrau presenoldeb wedi’u darparu gan CBSW):
Maer Wrecsam
Cyngor llawn

Rwyf yn aelod o’r Pwyllgorau allanol canlynol (ffigyrau presenoldeb wedi’u darparu gan y
Cynghorydd):
Cyngor Cymuned Rhosddu
Cadeirydd Pwyllgor y Clwb Ieuenctid
Cadeirydd pwyllgor Garden Village

1 y mis
1 fesul 6 mis, wedi mynychu bob un
1 yr wythnos ac wedi mynychu bob un, ond nawr wedi newid i 1 y mis ac
wedi mynychu bob un
Cadeirydd Cymdeithas Preswylwyr Garden Village,, 1 y mis, wedi mynychu bob un

Adran 2: Gweithgaredd yn fy Etholaeth:
Rwyf yn weithredol iawn yn ddyddiol yn Garden Village ar brosiectau diweddar
Roedd y Cyngor yn gwrthod peintio hen arwyddion stryd yn y pentref felly mi beintiais 27 o arwyddion
stryd fy hun, gan ymweld â phob un o leiaf ddwywaith i sicrhau eu bod yn lân ac yn cyrraedd safon
dderbyniol

Cymorthfeydd misol ynghyd â Heddlu Gogledd Cymru yn y pentref
2 fainc newydd wedi’u gosod gan siopau
Adeiladu 2 ardal mynediad palmant anabl
Cwblhau gwiriad golau stryd misol ar ôl hanner nos a rhoi gwybod am unrhyw ddiffygion yn unrhyw un
o’r 250+ o oleuadau
Y mwyafrif helaeth o'm gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf oedd ymdrin â chwynion trigolion ynghylch
contractwyr Virgin media a datrys gwaith israddol, mae hyn yn dal ar waith. Ac wedi arwain at bron i
gant o ddiffygion yn yr ardal, rhai yn fwy nag eraill ond pob un ohonynt angen sylw.
Rwyf wedi trefnu'r deunydd i gyd ac wedi plannu potiau ar ffordd Caer er mwyn gloywi’r ardal.
Cwblhau cynllun enfawr i blannu cennin pedr, dros 5000 o fylbiau gyda chymorth nifer fechan o
drigolion
Parhau i sicrhau y caiff gwaith cynnal a chadw amrywiol eu cwblhau
Rwyf ar hyn o bryd yn gweithio ar brosiectau cymunedol eraill yn y pentref ac rwyf yn gobeithio y
byddant yn dwyn ffrwyth cyn diwedd y flwyddyn.
Trefnu Gŵyl Garden Village sy’n cymryd llawer o amser gyda thîm bychan o 7 aelod pwyllgor arall

Adran 3: Mentrau a Gweithgareddau Arbennig:
Mae gennyf ddau weithgaredd arbennig yr wyf yn gweithio arnynt ar hyn o bryd
Rwyf hefyd yn gwirfoddoli fel ymatebwr cyntaf gydag Ambiwlans Cymru ar gyfer fy
nghymuned gan ateb unrhyw argyfyngau meddygol ar y system 999. Mae hyn hefyd yn
ymrwymiad enfawr a rwyf wedi ateb dros 200—300 o alwadau yn ystod fy amser yn y rôl.

Adran 4: Dysgu a Datblygu a Gwblhawyd
Rwyf wedi mynychu bob sesiwn datblygu dysgu y mae fy swydd fel Maer yn caniatáu i mi eu
mynychu.

Sesiwn 5: Gweithgareddau a Materion Eraill:
Gwirfoddoli gyda fy nghi therapi ac ymweld â hosbis tŷ’r eos unwaith yr wythnos
Ac ymweld â Maelor unwaith yr wythnos hefyd gan fynd i’r
Ward plant
Gofal dwys
Dibyniaeth uchel
Gofal y galon
Damweiniau ac Achosion Brys
A wardiau amrywiol eraill

Llofnod y Cynghorydd: Andy Williams

Dyddiad: 27 07 18

