
Adroddiad Blynyddol Cynghorydd Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

Cynghorydd A. A. Pucella Ward:  Bracla

Plaid:  (Annibynnol)
Mae'r adroddiad hwn yn nodi fy ngweithgareddau allweddol yn ystod y flwyddyn a ddaeth i 
ben 30 Ebrill 2019  Fe'i darperir er gwybodaeth i'r holl etholwyr ac nid at unrhyw ddiben 
arall.  Barn y Cynghorydd yw’r safbwyntiau a fynegir yn yr adroddiad hwn, ac nid ydynt o 
reidrwydd yn cynrychioli safbwyntiau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Rôl a Chyfrifoldebau

Cefais fy ethol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i gynrychioli (Ward 
Bracla) ar (4 Mai 2017).  Rwyf wedi ymgymryd ag amrywiaeth o rolau o fewn y Cyngor 
eleni gan gynnwys cael fy mhenodi i sawl pwyllgor.  

Rwyf wedi cefnogi trigolion fy ward ar amrywiaeth o faterion ac rwyf wedi codi'n ffurfiol 
(28) o ymholiadau etholwyr gyda'r Cyngor a sefydliadau eraill.  Mae hyn yn ychwanegol 
at fynd i'r afael yn anffurfiol â nifer o faterion eraill yr ydych wedi gofyn i mi eich helpu i'w 
datrys. 

I'm galluogi i gyfiawnhau fy rôl fel eich cynrychiolydd, rwyf wedi mynychu sawl 
Gweithgaredd Datblygu Aelodau sydd wedi fy nghynorthwyo i sicrhau fy mod yn cynnal 
fy ngwybodaeth o faterion cenedlaethol a lleol sy'n effeithio ar y Cyngor a fy ward. 

Mae rhagor o wybodaeth am fy rolau, cyfrifoldebau a gweithgareddau i'w gweld drwy 
ddilyn y ddolen hon.

Gweithgaredd Etholaeth (dim mwy na 200 o eiriau)
Mynychu cyfarfodydd cyngor cymunedol, Pact, a chyfarfodydd cymhorthfa ar sail system 
rota ar ward Bracla.

Ymweld ag ysgolion a gweithgareddau'r ganolfan gymunedol. Cwrdd â fforymau a 
grwpiau sy'n defnyddio'r ganolfan gymunedol ym Mracla, 

Eistedd fel aelod o amrywiaeth o bwyllgorau ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-
bont ar Ogwr. 

Mentrau a Gweithgareddau Arbennig (Mynychu a chefnogi digwyddiadau lleol.)

Gweithgareddau/Materion Eraill (Cyfathrebu â thrigolion lleol drwy gyfryngau 
cymdeithasol a helpu gydag amrywiaeth o faterion ar sail bersonol)

https://democratic.bridgend.gov.uk/mgUserInfo.aspx?UID=48&LLL=0
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