Cyngor Sir Caerfyrddin
Adroddiad Blynyddol Cynghorydd 2020-2021
Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn amlinellu gweithgareddau’r Cynghorydd a enwir isod
am y cyfnod mis Mai 2020 tan fis Mai 2021 (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: Elwyn Williams

Adran Etholiadol: Llangynnwr

Rhan 1: Rôl a Chyfrifoldebau
Pwyllgorau'r Cyngor:
Y Cyngor Llawn
Y Pwyllgor Craffu – Polisi ac Adnoddau
Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed (Cadeirydd)
Pwyllgor Archwilio
Pwyllgor Trwyddedu (Is-Gadeirydd)
Is-Bwyllgor Trwyddedu A
Cofnod Presenoldeb –
https://democratiaeth.sirgar.llyw.cymru/mgAttendance.aspx?UID=156

Rhan 2: Gweithgareddau Etholaeth

Mae llawer o bobl wedi cysylltu â mi yn y gymuned ynghylch materion y Cyngor, o
bryderon cynllunio, tipio anghyfreithlon a materion tai.
Os hoffech chi siarad â mi am faterion etholaethol, mae croeso i chi gysylltu â mi.
Symudol: 07977 072497
Cartref: 01267 290247
Ebost: DEWilliams@sirgar.gov.uk

Rhan 3: Cyrff Llywodraethu Ysgolion
Rhestr o Gyrff Llywodraethu Ysgolion
Rwyf wedi bod yn Llywodraethwr yn Ysgol Llangynnwr ers bron 15 mlynedd ac mae’n
wych gweld bod yr Ysgol yn parhau i dyfu a datblygu’n gryf. Mae’r Ysgol yn nawr mor
boblogaidd mae yna restr aros am leoedd.

Rhan 4: Cynrychiolaeth Cyrff Allanol
Rhestr o gyrff allanol
Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru (Cadeirydd)
Cyngor Cymuned Llangynnwr (Cadeirydd)

Rhan 5: Gweithgareddau a Materion Eraill
Rwy’n cefnogi’n gryf i gael y Cyngor i brynu tai Cyngor yn ôl i leihau’r rhestr aros am dai
ac rwy’n arbennig o falch bod addewid y Cyngor i ddarparu 1,000 o dai fforddiadwy
ychwanegol wedi’u cyflawni yn gynt na’r amserlen.
Ar ôl bod yn aelod o Bwyllgor Parciau Cyngor Cymuned Llangynnwr am y ddwy flynedd
diwethaf, rwyf wedi gweld o lygad y ffynnon yr holl waith caled sydd wedi mynd mewn i
welliannau diweddar. Rwyf hefyd yn falch o glywed faint o bobl leol oedd wedi
gwerthfawrogi’r lle gwerthfawr hwn dros y cyfnod cloi. Rwy’n deall bod Parc Llangynnwr
bellach yn cael ei ystyried yn un o’r parciau mwyaf poblogaidd yn y Sir gyfan, felly diolch
i bawb a wnaeth hyn yn bosibl.

Llofnodwyd gan y Cynghorydd: Elwyn Williams

Y Dyddiad: 24/09/21

