Adroddiad Blynyddol Aelod o Gyngor
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Cynghorydd (Blaenlythrennau ac Enw)
GARY THOMAS

Ward: (Enw'r Ward
BRYNCETHIN)
ETHOLWYD YM MIS MAI
2017

Plaid: (Plaid/Grŵp Gwleidyddol)
LLAFUR
Mae’r adroddiad hwn yn nodi fy mhrif weithgareddau yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben
30 April 2020. Fe’i darperir er gwybodaeth i bob etholwr ac nid at unrhyw ddiben arall.
Barn y Cynghorydd yw'r safbwyntiau a fynegir yn yr adroddiad hwn ac nid ydynt o
reidrwydd yn adlewyrchu barn 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 Bryncethin ym
mis Mai 2003. 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 wedi codi nifer o
ymholiadau gan etholwyr yn ffurfiol 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.
Er mwyn fy ngalluogi i gyflawni fy rôl fel eich cynrychiolydd, rwyf wedi mynychu nifer o
Weithgareddau Datblygu Aelod sydd wedi fy helpu i sicrhau bod fy ngwybodaeth am
faterion cenedlaethol a lleol sy'n effeithio ar y Cyngor a'm ward yn cael ei chynnal.
Mae rhagor o wybodaeth am fy rolau, cyfrifoldebau a gweithgareddau i'w gweld drwy
ddefnyddio'r ddolen hon.
Gweithgarwch Etholaethol (uchafswm o 200 gair) dyma grynodeb o swm yr
atgyfeiriadau: bu’n rhaid i mi ymchwilio pob draen sydd wedi’u blocio, gyli priffordd a
gylis troed wedi’u blocio, gorchuddion tyllau archwilio sy’n bangio, tyllau potiau ar
briffyrdd, llifogydd ar briffyrdd, biniau sbwriel yn gorlifo, tresmasu llwybrau troed, difrod i
arwyddion priffyrdd, ffonio ynglŷn â pharseli bwyd i bobl hŷn, cael grantiau i fusnes,
cyfarfod ar y safle ag arolygydd priffyrdd, cael y grid gwartheg wedi’i lanhau gan seiri
maen, delio â llifogydd mewn eiddo.

Mentrau a Gweithgareddau Arbennig (uchafswm o 200 gair)
Bu'n rhaid i mi ddelio â 5 ymchwiliad cynllunio dros y ffôn
Gweithgareddau/Materion Eraill (uchafswm o 100 gair)
Bu'n rhaid i mi ddelio ag anghydfod tir
Y Cynghorydd G THOMAS:

Dyddiad: (Dyddiad Cwblhau)26 /10 /20

