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 Mawrth 2017. 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).
Cynghorydd: John C Phillips

Plaid: Annibynnol Wrecsam

Ward: Penycae Eitha
Adran 1: Swyddogaeth a Chyfrifoldebau:
Rwy’n aelod o'r Pwyllgorau canlynol (darparwyd y ffigurau presenoldeb gan CBSW):
1.
2.
3.
4.
5.

Pwyllgor Craffu Cartrefi ac Amgylchedd
Pwyllgor Cynllunio
Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol
Pwyllgor Trwyddedu
Y Cyngor Llawn

Rwy’n aelod o'r Pwyllgorau allanol canlynol (darparwyd y ffigurau presenoldeb gan y Cynghorydd):
1.
2.
3.

Cyngor Cymuned Penycae
Grŵp Cymunedol Penycae
Llywodraethwr Ysgol yn Ysgol Penycae.

Adran 2: Gweithgareddau Etholaeth:
1.
2.
3.
4.

Rhoi’r newyddion diweddaraf i etholwyr gyda dwy newyddlen y flwyddyn.
Helpu i drefnu a mynychu diwrnodau glanhau yn y ward gyda chyd-aelodau Grŵp Cymunedol Penycae.
Cysylltu bron bob dydd gydag atgyweiriadau tai
Mynychu cyfarfodydd safle gyda’r swyddogion tai i drafod Gwelliannau Amgylcheddol yn y ward,
gan gynnwys parcio oddi ar y stryd a ffens haearn bwrw.
5. Cysylltu gyda swyddogion tai a chontractwyr er mwyn datrys problemau oedd wedi codi gyda’r rhaglen
ceginau ac ystafelloedd ymolchi.
6. Cyfarfod gyda swyddogion tai o‘n swyddfa ystâd leol yn rheolaidd er mwyn trafod pryderon.
7. Trafod materion sydd wedi codi yn y ward yn rheolaidd gyda'r heddlu, yn bennaf y problemau gyda
beiciau modur oddi ar y ffordd.
8. Helpu gyda’r Parêd Nadolig blynyddol a’r Diwrnod Hwyl.
9. Gweithio i atal beiciau modur rhag mynd ar y rheilffordd, cefnogi gosod giatiau er mwyn atal
gweithgareddau beiciau modur anghyfreithlon.
10. Cefnogi rhoi wyneb newydd yn Nhainant gan gynnwys gosod draeniau ychwanegol i atal llifogydd ar y
briffordd.
11. Cysylltu’n rheolaidd gyda swyddogion Amgylcheddol dros faterion sydd wedi codi yn y ward.

Adran 3: Mentrau a Gweithgareddau Arbennig:
1. Cwrdd swyddog Coedyddiaeth pan fydd problemau yn codi ac i roi cynlluniau plannu coed ar waith
drwy’r ward.
2. Archwilio dewisiadau o ran parcio oddi ar y ffordd, drwy’r cynllun mantais gymunedol.
3. Edrych ar opsiynau i ddatblygu parcio oddi ar y ffordd cymunedol drwy gynllun Gwelliannau
Amgylcheddol.
4. Cymryd rhan ochr yn ochr ag asiantaethau partner yn y diwrnod tacluso blynyddol a drefnwyd gan ein
swyddfa ystâd leol.
.

Adran 4: Dysgu a Datblygu a Gwblhawyd:
1. Mynychu sesiynau hyfforddi a ddarparwyd gan y Cyngor, pan yn bosib

Adran 5: Gweithgareddau a Materion Eraill:
1. Mynychu cyfarfodydd grŵp a chynghreiriau.
2. Mynychu’r Cyngor Cymuned yn fisol.
3. Mynychu digwyddiadau a chyfarfodydd Grŵp Cymunedol Penycae.
4. Cerdded o gwmpas y ward yn rheolaidd.
5. Rwyf wedi cydweithio gyda chyd-aelod o Gyngor Cymuned Penycae er mwyn lesio rhan o dir gan CBSW er
mwyn ceisio sefydlu ardal ar gyfer amrywiol gemau i ieuenctid y gymuned.

Llofnod y Cynghorydd:

Dyddiad:

