PROSIECT GWYRDD JOINT COMMITTEE MEETING
Dydd Mawrth, 20 Tachwedd 2018, 10.00 am
LOCATION: Ystafell Bwyllgora 2 - Neuadd y Sir
Present:
Elected Members:
Cynghorydd Michael Michael, Cyngor Caerdydd (Cadeirydd)
Cynghorydd Chris Weaver, Cyngor Caerdydd
Cynghorydd Nigel George, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Councillor Colin Gordon, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Cynghorydd Bryan Jones, Cyngor Sir Fynwy
Cynghorydd Phil Murphy, Cyngor Sir Fynwy
Councillor Roger Jeavons, Cyngor Dinas Casnewydd
Cynghorydd Ray Truman, Cyngor Dinas Casnewydd
Councillor Geoff Cox, Cyngor Bro Morgannwg
Councillor John Thomas, Cyngor Bro Morgannwg
Officers:
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Item
Ymddiheuriadau am Absenoldeb
Ni ddaeth dim i law.
Datgan Buddiannau
Ni ddaeth dim i law.
Cofnodion
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Mehefin 2018 yn
gofnod cywir a chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd.
Materion yn codi
Dim.
Adroddiad Diweddaru
Rhoddwyd adroddiad diweddaru i'r aelodau ar y Contract Prosiect Gwyrdd.
Rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf i'r aelodau ynghylch penodi Matt
Wakelam i fod yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol Caerdydd ar gyfer Strydlun fel
Uwch Swyddog Cyfrifol ar gyfer Prosiect Gwyrdd.
Cafodd yr aelodau ddiweddariad ar yr agweddau canlynol ar y contract:
Fel yr awdurdodwyd gan y Cydbwyllgor yn y cyfarfod ym mis Mehefin, mewn
perthynas â'r newid i'r contractwr o ran cynyddu capasiti yng Nghyfleuster
Adfer Ynni Parc Trident, mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i Weithred
Amrywio (fel y nodir yn adroddiad Mehefin) mewn perthynas â'r Contract PG.
At hynny, fel yr awdurdodwyd, mae'r awdurdodau partner wedi ymrwymo i'r
weithred amrywio o ran y JWA2.
Rhwng mis Ebrill a mis Medi 2018 anfonwyd cyfanswm o 88,714 tunnell o
wastraff gweddilliol i'r Contract Prosiect Gwyrdd, gyda 86,819 tunnell o
wastraff gweddilliol yn cael ei drin ym Mharc Trident. O'r gwastraff a
gyflenwyd, ailgylchwyd 7,811 tunnell o Ludw Gwaelod y Llosgydd,
ailgylchwyd 383 tunnell o Weddillion Rheoli Llygredd Aer, ailgylchwyd 938
tunnell o fetelau.
O fis Ebrill i fis Medi 2018 cyflawnodd Viridor bob un o'r pum Targed
Allweddol; canran targed ar gyfer tirlenwi heb ei brosesu gwarantedig y
contractwr, Canran Uchaf Gwarantedig y Contractwr o Wastraff Contract i
Safleoedd Tirlenwi, Canran Targed Ailgylchu Lludw Gwaelod Llosgydd
Gwarantedig y Contractwr, Targed Gwyriad Gwastraff Dinesig
Bioddiraddadwy Gwarantedig y Contractwr a Chanran Targed Lludw Gwaelod
Hylosgydd heb ei brosesu Gwarantedig y Contractwr.
Fel un o ofynion cymorth refeniw gan Lywodraeth Cymru mae'n ofynnol i'r
cyfleuster fod yn barod ar gyfer CHP ac i gyrraedd a chadw Statws R1.
Cyflwynodd Parc Trident adroddiad cam 3 terfynol yn gynharach eleni ac
Page 3 of 9

Draft Version 0.1

Partnership of Councils

Supporting partner

No

Item
Action
mae'n disgwyl cadarnhad gan Cyfoeth Naturiol Cymru, a rhagwelir y bydd y
ffigur blynyddol yn uwch na'r flwyddyn flaenorol, sef 0.78, sy'n fwy na'r
gofyniad o 0.65.
Ar hyn o bryd mae'r Gweddillion Rheoli Llygredd Aer naill ai'n cael eu
hailgylchu gan Carbon8 Aggregates yn eu cyfleuster yn Avonmouth neu eu
tirlenwi gan Grundon (Waste) Ltd yn eu cyfleuster yn swydd Gaerloyw.
Cafodd yr Aelodau hefyd y wybodaeth ddiweddaraf am y Gronfa Budd
Cymunedol ac fe'u cynghorwyd bod Panel Cronfa Budd Cymunedol y
Prosiect Gwyrdd wedi cwrdd ddwywaith yn ystod 2018/19 hyd yma, lle
dyfarnwyd cyfanswm o £21,306 rhwng deg menter gymunedol wedi’u lleoli
gydag ardaloedd Llywodraeth Leol y Bartneriaeth Prosiect Gwyrdd, bydd y
panel yn cyfarfod ddwywaith yn rhagor yn ystod y flwyddyn ariannol hon.
Mae manylion y prosiectau a gefnogwyd eleni hyd yma, i'w gweld yn y tabl
isod.

Grŵp

Swm

Barry Beaches

£125

Caldicot Scout Group

£2,011

Rumney Residents Defibrillator Group

£1,495

Kids Cancer Charity

£2,650

The Dell PTA

£2,866

Friends of Abergaveny Library

£1,200

Pentwyn Scout Group

£3,000

Repair Café Wales

£2,220

St Mary’s Parish

£3,000

Upside Down Circus

£2,740

Gofynnwyd i'r aelodau annog ceisiadau o ardaloedd eu hawdurdodau lleol.
Byddai unrhyw arian nas gwariwyd yn cael ei gario drosodd i'r flwyddyn
ganlynol. Roedd arian wedi’i gario ymlaen mewn blynyddoedd blaenorol ac
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maent yn parhau i gael eu cario ymlaen.

Action

Nododd aelodau fod amrywiaeth o geisiadau ac fe ofynnon nhw a oedd meini
prawf a osodwyd ar gyfer ceisiadau. Hysbyswyd yr aelodau y byddai
ceisiadau'n cael eu croesawu o unrhyw beth nad yw'n ofyniad statudol ac sy'n
seiliedig ar y gymuned. Roedd y canllawiau a'r meini prawf yn ogystal â
ffurflen gais syml ar y wefan, nid oedd digon o geisiadau i’r gronfa ar hyn o
bryd.
15

PENDERFYNWYD: Nodi cynnwys yr adroddiad.
2018/19 Mis 7 y Sefyllfa Fonitro a'r Alldro a Ragwelir: Cyllideb 2019/20
Cafodd yr aelodau’r wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â’r sefyllfa monitro
ariannol ac alldro rhagamcanol ar gyfer cyllideb y Prosiect Gwyrdd yn
seiliedig ar sefyllfa mis 7 ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19.
Roedd y tabl isod yn rhoi diweddariad ar sefyllfa ariannol mis 7 y Cydbwyllgor
ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19. Yn gryno, mae'r sefyllfa bresennol yn
dangos alldro gwariant gros rhagamcanol o £204,943, sy'n cynrychioli
gostyngiad o £48,299 dros y gyllideb gwariant gros wreiddiol o £253,242.

Tîm Project
Cyflenwadau a Gwasanaethau
Y Pwyllgor a Gwasanaethau
Cymorth
Cyfraniad Organig
Gwariant a Ariennir gan Gyfraniadau
Partner
Ymgynghorwyr Allanol
Wrth gefn
Gwariant a Ariennir gan Gyfrif Wrth
Gefn
Gwariant Gros
Cyfraniadau'r Partner
Gwariant Net
Neilltuadau (o)/i Gronfa Cyd-bwyllgor
A/c
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2018/19

2018/19

2018/19

Cyllideb

Alldro
Rhagamcanol

Amrywiant

£

£

£

193,542
22,510
10,350

179,492
22,899
8,550

(14,050)
389
(1,800)

(39,170)
187,232

(37,248)
173,693

1,922
(13,539)

46,010
20,000
66,010

21,250
10,000
31,250

(24,760)
(10,000)
(34,760)

253,242
(185,000)
68,242
(68,242)

204,943
(135,000)
69,943
(69,943)

(48,299)
50,000
1,701
(1,701)
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Gweddill amcanol cronfa'r
cydbwyllgor A/c ar 31.03.2019

Action
274,139

Ar hyn o bryd mae Tîm y Prosiect yn adrodd tanwariant o £14,050. Mae'r
amrywiant hwn yn rhagdybio y bydd swydd y swyddog prosiect yn parhau'n
wag tan ddiwedd y flwyddyn ariannol hon, gyda'r gweinyddwr prosiect
presennol yn gweithredu i gyflenwi’r rôl hon ar sail amser llawn. Yn ogystal,
mae staff Asiantaeth wedi'u recriwtio dros dro i gyflenwi swydd Gweinyddwr y
Prosiect yn rhan-amser am 22 awr yr wythnos tan fis Mawrth 2019.
Mae'r tanwariant o £24,760 gyda chynghorwyr allanol yn cynnwys y
tybiaethau y bydd rhagor o wariant gan ymgynghorwyr yng ngweddill y
flwyddyn ariannol yn pro rata i'r ddarpariaeth gyllideb wreiddiol. Caiff y
dybiaeth hon ei hadnewyddu a'i hadolygu er mwyn llywio adroddiadau
monitro yn y dyfodol. Dim yw'r union wariant hyd yn hyn ar gynghorwyr.
Yr unig amrywiant gwariant sylweddol arall a nodwyd yw gyda’r ddarpariaeth
wrth gefn sydd, mewn modd tebyg i wariant a ragamcanir gan Gynghorwr,
hefyd wedi cael gostyngiad pro rata i adlewyrchu na fu gofyniad i ddefnyddio'r
gyllideb hon yn y flwyddyn ariannol hyd yma. Unwaith eto, bydd yr
amcanestyniad hwn yn parhau i gael ei adolygu er mwyn llywio adroddiadau
monitro yn y dyfodol.
Mewn blynyddoedd ariannol blaenorol, mae ad-daliadau o £5,000 fesul
partner wedi'u rhoi ar waith. Yn seiliedig ar sefyllfa'r Cyfrif Wrth Gefn
Rhagamcanol ym Mis 7 cynigir ad-daliad o £10,000 y partner ar gyfer
2018/19. Caiff y sefyllfa hon ei hadolygu'n rheolaidd mewn adroddiadau
monitro yn y dyfodol ar gyfer gweddill y flwyddyn ariannol hon a chaiff
addasiadau priodol eu gwneud i'r ad-daliad rhagamcanol hwn os bydd angen.
Y balans a ragwelir ar gyfer y cyfrif wrth gefn ar 31 Mawrth 2019 yw £274,139
a bydd yr adnodd hwn ar gael i barhau â'r egwyddor o ariannu gwariant
anghylchol Prosiect Gwyrdd yn y blynyddoedd ariannol sydd i ddod.
Gofynnwyd i'r Aelodau ystyried cyllideb refeniw arfaethedig 2019-20, gan
gynnwys y balans a ragamcanwyd o'r cyfrif wrth gefn, ac i argymell y
cyllidebau hyn i'r Cynghorau partner i'w hystyried fel rhan o'u fframweithiau
cynllunio cyllideb ar gyfer 2019-20.
Darparodd y tabl isod grynodeb o'r gyllideb arfaethedig ar gyfer 2019-20 yn
ogystal â chymhariaeth â chyllideb bresennol 2018-19. Rhagdybiwyd
dyfarniad cyflog o 2% o 1 Ebrill 2019 ar gyfer cynyddu costau cyflogeion gyda
rhagdybiaeth fynegeio o 2.5% yn cael ei gymhwyso i benawdau cyllideb eraill
nad ydynt yn weithwyr
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2018-19

2019-20

Y Gyllideb
Wreiddiol
£

Y Gyllideb
Arfaethedig
£

Tîm Rheoli Contractau

193,542

Cyflenwadau a Gwasanaethau

22,510

182,179
77
23,470

Gwasanaethau Cymorth

10,350

8,760

(39,170)

(40,868)

187,232

173,540

Ymgynghorwyr Allanol

46,010

50,120

Wrth gefn

20,000

20,000

66,010

70,120

253,242

243,660

Cyfraniadau'r Partner

(185,000)

(185,000)

Neilltuadau o Gronfa Cyd-bwyllgor A/c

(68,242)

(58,660)

Gwariant

Cyfraniad Cardiff & Vale Organics
Caerdydd a’r Fro
Gwariant - a ariennir gan gyfraniadau partner

Gwariant - a ariennir gan Gyfrif Wrth Gefn
Gwariant Gros

Gweddill amcanol cronfa'r cydbwyllgor A/c
ar 31.03.2020

215,479

Cymerir gwariant blwyddyn lawn ar gyfer y tîm rheoli contractau yn y gyllideb
uchod ynghyd â thybiaethau blwyddyn lawn ar gyfer Ymgynghorwyr Allanol a
gwariant wrth gefn. Mae penaethiaid y cyllidebau eraill yn aros yn
ddigyfnewid ar y cyfan gyda'r cyfraniadau partner arfaethedig heb newid ar
£185,000, sy’n £37,000 fesul partner.
Y swm a ragwelir o'r cyfrif wrth gefn yw £58,660 i adael gweddill a ragwelir ar
y cyfrif o £215,479 ar 31 Mawrth 2020.
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Rhoddwyd amcangyfrifon dangosol cynnar i'r aelodau ar gyfer y cyfnod o
2020-21 ymlaen.
Roedd y tabl isod yn rhoi crynodeb o gyllidebau dangosol y Cydbwyllgor a
chyfraniadau partneriaid ar gyfer y blynyddoedd ariannol 2020-21 i 2022-23
sydd hefyd wedi'u mynegeio yn ôl tybiaethau chwyddiant o 1% ar gyfer tâl a
2.5% ar gyfer gwariant arall nad yw'n wariant ar gyflogau y flwyddyn. Mae'r
amcanestyniadau'n seiliedig ar barhad y sefyllfa ariannu a fabwysiadwyd
mewn mannau eraill yn yr adroddiad hwn, gyda'r Cyfrif Wrth Gefn yn ariannu
gwariant anghylchol. Efallai y bydd angen i'r partneriaid ailgyflenwi unrhyw
arian a gaiff ei dynnu allan o'r Gronfa yn ystod y flwyddyn, ond rhoddir
rhybudd cynnar digonol o'r gofyniad hwn er mwyn osgoi cynnydd yn y
cyfraniadau gan bartneriaid yn ystod y flwyddyn.
Mae trothwy uchaf o £275,000 a throthwy is o £150,000 wedi'u cynnig yn
flaenorol ar gyfer rheoli cyfrif cronfa wrth gefn y cydbwyllgor ond mae balans
y cyfrif wedi bod yn gyson uwch na'r trothwy hwn yn y blynyddoedd diwethaf.
Blwyddyn
Ariannol
2020-21
2021-22
2022-23

Cyllideb
Gwariant Gros
Dangosol
£
246,000
250,000
262,000

Cyfraniadau
fesul Partner

Cronfeydd
wrth gefn A/c

£
37,000
37,000
37,000

£
61,000
65,000
68,000

Balans wrth
gefn
rhagamcanol
A/c

154,000
89,000
20,000

PENDERFYNWYD:
a.

Bod y Cydbwyllgor yn nodi'r rhagolwg alldro rhagamcanol o
2018/19, gan gynnwys y balans diwedd blwyddyn rhagamcanol
ar gyfer cyfrif cronfa ar y cyd y cydbwyllgor.

b.

Bod y Cydbwyllgor yn argymell y gyllideb 2019-20, gan gynnwys
y defnydd o arian a gweddill cau'r cyfrif, i'r cynghorau
partneriaeth i'w cymeradwyo fel rhan o'u priod fframweithiau
cynllunio cyllideb ar gyfer 2019-20.

c.

Mae'r Cydbwyllgor yn gofyn i'r cynghorau partner nodi'r
cyllidebau dangosol, a chyfraniadau cysylltiedig y partneriaid, a
amlinellir ar gyfer y blynyddoedd ariannol 2020-21 i 2022-23.
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Dyddiad Arfaethedig y cyfarfod nesaf
Andrea Redmond i drefnu cyfarfod yn gynnar ym mis Mehefin 2019.
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