CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM
ADRODDIAD BLYNYDDOL AELOD
Adroddiad yw hwn gan y Cynghorydd isod ynglŷn â’i brif weithgareddau yn ystod blwyddyn y
Cyngor a ddaeth i ben fis Mai 2016. 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 gyn lleied o wybodaeth ag y dymunant ym
mhob adran. Fodd bynnag, rhaid cadw'r adroddiad i fformat 2 dudalen (uchafswm).
Y Cynghorydd:

Krista Childs

Plaid: Llafur

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




Diogelu WSC;
Pwyllgor Trwyddedu;
Pwyllgor Cynllunio (am gyfnod byr).

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





Pwyllgor Llywodraethwyr Ysgol Bryn Tabor;
Pwyllgor Rheoli Plas Pentwyn;
Pwyllgor Grŵp Gofodau Chwarae;
Pwyllgor Partneriaeth Chwarae Ieuenctid Wrecsam.

Adran 2: Gweithgareddau Etholaeth:







Cynnal cyfarfodydd cymorthfeydd yn rheolaidd gyda thenantiaid a phreswylwyr;
Cyfarfodydd amgylcheddol gyda’r Adrannau Tai, yr Heddlu, Tân a Strydwedd;
Ymateb i bryderon y preswylwyr a chysylltu â’r Adrannau Cyngor priodol/yr Heddlu ar
eu rhan;
Cymorth codi arian parhaus ar gyfer CUFC a chysylltu â Swyddogion
CUFC/CBSW/Cyngor Cymuned Coedpoeth/Cwmni Sector Preifat Buddion Cymunedol
i drafod i wella eu cyfleusterau er mwyn diwallu gofynion y gynghrair.
Parhau i gysylltu â Chadwch Gymru’n Daclus drwy ddigwyddiadau codi sbwriel
rheolaidd gyda gwirfoddolwyr ac ysgolion lleol i gynorthwyo i hyrwyddo amgylchedd
glân yn ein cymuned.
Hefyd yn allweddol o ran cynorthwyo i dderbyn grant Peillydd Swyn Naturiol gan
Gadwch Gymru’n Daclus/Llywodraeth Cymru i blannu blodau gwyllt a choed perllan
treftadaeth Cymru yn ddiweddarach yn yr hydref gyda chefnogaeth gan Grŵp Garddio
Plas Pentwyn a phlant a staff Ysgol Penygelli.

Adran 3: Mentrau a Gweithgareddau Arbennig:




Cynhyrchu newyddlen gymunedol yn hyrwyddo hanes, newyddion, grwpiau,
digwyddiadau, busnesau lleol a manylion cyswllt;
Cefnogi grŵp ieuenctid lleol gyda’u hymdrechion i godi arian i hyrwyddo eu taith i
Gambia;
Fel aelod o Bwyllgor Rheoli Plas Pentwyn, rwyf wedi cynorthwyo i ailsefydlu’r Carnifal
eleni, a oedd yn llwyddiant mawr, gyda llawer wedi mynychu ac rydym wedi derbyn
adborth gwych gan y gymuned a phawb a fu’n cymryd rhan.
Rydym eisoes yn trafod ac yn edrych ymlaen at y digwyddiad y flwyddyn nesaf!

Adran 4: Dysgu a Datblygu a Gwblhawyd:



Lefel 2 Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo- ar gyfer cyfleoedd codi arian;
Mynychu digwyddiad NEWTS ynglŷn â’r
Trydydd Sector a Mentrau Cymdeithasol.

Adran 5: Gweithgareddau a Materion Eraill:
Cyswllt rheolaidd gyda phreswylwyr/Cyngor Cymuned/Swyddogion CBSW/Aelodau
Arweiniol ynglŷn â materion yn y ward gan gynnwys:o
o
o
o

Parcio;
Materion amgylcheddol/ail-wynebu ardaloedd cymunedol a ffensio;
Tir halogedig;
Atgyweirio Tai

Llofnod y Cynghorydd:

Krista Childs

Dyddiad: 24/06/16

