Cyngor Sir Caerfyrddin
Adroddiad Blynyddol Cynghorydd 2015-2016
Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn amlinellu gweithgareddau’r Cynghorydd a enwir
isod am y cyfnod mis Mai 2015 tan fis Mai 2016 (Blwyddyn y Cyngor). Fe’i darperir
er gwybodaeth i etholwyr, ac nid at unrhyw ddiben arall. Y farn a fynegir yn yr
adroddiad yw barn y Cynghorydd ac nid yw’n adlewyrchu barn Cyngor Sir
Caerfyrddin o reidrwydd.
Y Cynghorydd: Eirwyn Williams

Adran Etholiadol: Cynwyl Gaeo

Rhan 1: Rôl a Chyfrifoldebau
Pwyllgorau'r Cyngor

Cyngor Sir
Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant
(Cadeirydd)
Pwyllgor Craffu ar y Cyd – Addysg a
Phlant a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd
Pwyllgor Penodi ‘A’ – Cyfarwyddwyr
Pwyllgor Penodi Aelodau
Pwyllgor Cynllunio (Eilydd)

Cofnod Presenoldeb
Rhif
Yn Bresennol
14
6

13
5

1

1

2
3

2
1
4*

*Mynychu fel eilydd

Rhan 2: Gweithgareddau Etholaeth

Cwrdd a phobl fel bo angen i drafod a hyrwyddo ceisiadau cynllunio; yn enwedig y
rhai sydd ynghlwm ag anghenion lleol. Cwrdd a hwy ar y safle a siarad ar ei rhan
mewn cyfarfodydd cynllunio. Mynychu a chadeirio cyfarfodydd cyhoeddus a datgan
barn a chynghori ynglyn a materion megis datblygiadau cymunedol yn yr ardal.
Mynychu cyfarfodydd tri chyngor bro yn rheolaidd a gwrando a rhoi arweiniad o bryd
i'w gilydd ynghylch amryfal faterion ac ateb ymholiadau sy'n ymwneud a pholisiau a
gweithrediadau'r Cyngor Sir.
Gweithio i sicrhau parhad gwasanaethau cyhoeddus mewn ardal wledig ac i'r
perwyl hwnnw yn cysylltu gyda'r swyddogion perthnasol , lleisio'r materion yn y
siambr a mynychu cyfarfodydd cyhoeddus.
Delio gyda cheisiadau gan rieni am gael cludiant i'w plant i'r ysgol.
Ymwneud a materion ynghylch arwyddion ffyrdd , arwyddion strydoedd ac
arwyddion cyflymdra. Cysylltu a swyddogion ar ran y cynghorau bro er mwyn delio a
mateion sydd yn ymwneud a llenwi tyllau yn yr hewlydd , torri porfa , torri perthi a
choed sy'n tyfu allan i'r ffyrdd , glanhau cwteri, brwsho'r palmentydd a'r hewlydd ac
yn y blaen.
Cefnogi a chydweithio gyda mudiadau lleol i gael caniatad cynllunio a grantiau er
mwyn eu galluogi i sicrhau adnoddau hamdden yn yr ardaloedd.
Dwyn ceisiadau cyson gan unigolion a chynhorwyr bro ger bron y swyddogion a'r
adrannau perthnasol.
Cefnogi preswylwyr lleolmewn amryfal ffyrdd i sicrhau eu bod yn gallu elwa ar

adnoddau a chyfleoedd sy'n gwella eu safonau byw.
Cefnogi nifer helaeth iawn o achlysuron a digwyddiadau diwylliannol a hamdden yn
yr ardal.
Gweithio'n agos gyda'r Aelod Seneddol a'r Aelod Cynulliad fel bo'r angen.

Rhan 3: Cyrff Llywodraethu Ysgolion
Rhestr o Gyrff Llywodraethu Ysgolion

Ysgol Carreg Hirfaen

Cofnod Presenoldeb
Rhif
Yn Bresennol
5 cyfarfod

5

Rhan 4: Cynrychiolaeth Cyrff Allanol
Rhestr o gyrff allanol

Cofnod Presenoldeb

ERW

Rhan 5: Dysgu a Datblygu

28/04/16
07/04/16
26/01/16
18/01/16
12/11/15
20/10/15
14/10/15
06/10/15
05/10/15
29/07/15
25/05/15
04/06/15

Hyfforddiant Cyfryngau Cymdeithasol
Seminar Dyrannu tai
Hyfforddiant Diogelu Plant
Seminar Cyllideb
Seminar Addysg
Hyfforddiant Technoleg Gwybodaeth
Seminar Cyllideb
Hyfforddiant Gwasanaethau Cwsmeriaid
Seminar Moderneiddio Addysg
Seminar Prosiectau a grantiau adfywio
Hyfforddiant Cynllunio
Hyfforddiant Cyfrwng Cymdeithasol

Rhan 6: Gweithgareddau a Materion Eraill
Rwyf yn weithgar ac yn brysur yn rhinwedd fy swydd fel Cadeirydd Pwyllgor Craffu
Addysg a Phlant.

Llofnodwyd gan y Cynghorydd:
Eirwyn Williams

Y Dyddiad:
01/09/16

