ADRODDIAD BLYNYDDOL AELOD CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM
Dyma adroddiad gan y Cynghorydd isod ynglŷn â’u gweithgareddau allweddol dros y flwyddyn hyd at 31 Mai
2014. Caiff ei ddarparu er gwybodaeth i’r holl etholwyr ac nid at unrhyw ddiben arall.
.
Y Cynghorydd:
John C Phillips
Plaid: Annibynnol
Ward: Penycae Eitha
Adran 1: Rôl a Chyfrifoldebau
Rwyf ar y pwyllgorau canlynol:
1. Pwyllgor Craffu Cartrefi a’r Amgylchedd
2. Pwyllgor Trwyddedu
Rwyf ar y pwyllgorau allanol canlynol:
1. Cyngor Cymuned Penycae
2. Llywodraethwr Ysgol yn Ysgol Penycae
3. Grŵp Llywio Penycae

Adran 2:Gweithgaredd Etholaeth
1. Cynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda’r heddlu ynglŷn â phryderon yn Ward Eitha.
2. Cynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda Swyddogion Tai gan gynnwys archwiliadau Amgylcheddol
Gweledol i fynd i’r afael ag unrhyw bryderon,
3. Cyfarfod gyda swyddogion Amgylcheddol o gwmpas y ward i amlygu materion ynglŷn â chyflwr
priffyrdd a throedffyrdd, pryderon ynglŷn â baw cŵn, sbwriel a Chanclwm Japan.
4. Ymdrin â phryderon preswylwyr ynglŷn â materion tai, yn enwedig atgyweirio tai, yn ddyddiol.
5. Clirio tir a gosod llwybr newydd o’r hen reilffordd i’r cae pêl-droed.
6. Ychydig o droedffordd newydd wedi’i leoli ar waelod y grisiau o’r cae chwarae yn Ffordd
Llanerch gan arwain at y llwybr yn Trofryn.
7. Dros hanner Ffordd Llanerch wedi’i hailwynebu.
8. Ail-wynebu troedffordd yn Popular Road.
9. Cynorthwyo i ddatrys rhai o’r materion ynglŷn â rhaglen ail-doi newydd a gynhaliwyd yn Ffordd
Llanerch.
10 Gosod bocsys graean
11 Gosod giât mochyn ar y fynedfa i’r llwybr ceffyl yn Oaklea i liniaru pryderon trigolion ynglŷn â
beiciau modur oddi ar y ffordd.
12 Cynorthwyo i ddatrys mater draenio ym Maes Teg oedd yn cynnwys gosod pibell ddŵr hir i
arallgyfeirio dŵr llifogydd rhag mynd i eiddo gerllaw.
Adran 3: Mentrau a Gweithgareddau Arbennig
1. Cymryd rhan yn y diwrnod tacluso Amgylcheddol, gyda nifer o asiantaethau gan gynnwys Tai,
Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru, yr Heddlu, y Gwasanaeth Prawf, Strydwedd a Thrigolion.
Roedd y diwrnod yn llwyddiant.
2. Cyfranogi gyda chyd aelodau Grŵp Llywio Penycae a gan gydweithio gyda Cadw Cymru’n
Daclus – cynorthwyo i gasglu sbwriel yn ein cymuned.
3. Fel aelod o Gyngor Cymuned Penycae gweithiais ar y cyd i dderbyn grant ar gyfer llwybr diogel
i’r ysgol dros y Pant ar gyfer plant Penycae.
.
Adran 4: Dysgu a Datblygu

1. Mynychais sesiynau hyfforddi pan fo modd.
2. Mynychais sesiynau gweithdai pan fo modd.
Adran 5: Gweithgareddau a Materion Eraill
1. Mynychu cyfarfodydd Grŵp wedi’u trefnu gan Grŵp Annibynnol Wrecsam.
2. Yn gyfrifol am gael trefnwyr digwyddiad beicio Etape i fynychu’r pwyllgor craffu, i amlygu
pryderon y preswylwyr ynglŷn â chau ffyrdd am yn hir ym Mhenycae.
3. Ystyried dulliau o wella arwyneb y llwybr dros yr hen reilffordd.

Llofnod y Cynghorydd:

John C Phillips

Dyddiad: 24/08/14

