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ENW A THEITL YR AELOD CABINET
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Tâl Safonol Cartrefi Preswyl y Cyngor 2017-18

PENDERFYNIAD –

Awdurdodi yn unol â’r Adroddiad Swyddog

RHESWM DROS YR ANGEN AM Y PENDERFYNIAD –

Gweler yr Adroddiad Swyddog

DATGANIADAU O FUDDIANT PERSONOL AC UNRHYW OLLYNGIADAU
PERTHNASOL A GANIATWYD GAN Y PWYLLGOR SAFONAU

Dim

UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN GWNEUD Y PENDERFYNIAD-

Ymgynghorwyd â –
Swyddogion Statudol Cyngor Gwynedd

Adroddir ar ganlyniadau’r ymgynghoriadau yn yr adroddiad atodedig



TAFLEN BENDERFYNIAD AELOD UNIGOL O GABINET CYNGOR GWYNEDD –

ADRODDIAD SWYDDOG

Enw a theitl yr Aelod/au Cabinet : Y Cynghorydd: Gareth Roberts

Enw a theitl Awdur yr Adroddiad : Dewi Owen Jones

Prif Gyfrifydd

Dyddiad y Cymerwyd y Penderfyniad : 28-02-2017

Llofnod yr Aelod/au Cabinet :

Pwnc : Tâl Safonol Cartrefi Preswyl y Cyngor 2017-18

Argymhelliad ar gyfer y Penderfyniad:
Cymeradwyo Tâl Safonol o £581.28 am 2017-18

Rheswm dros yr angen am y Penderfyniad :

Mae Adran 59 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn
caniatáu i’r Cyngor godi tal am ddarparu gofal a chymorth, gan gynnwys gofal mewn
cartref preswyl. Fe gyflwynwyd Polisi Codi Tal Gwasanaeth Oedolion i’r Cabinet ar
17eg Ionawr, 2017, ac fe gafodd yr argymhelliad ei gymeradwyo i ddefnyddio
disgresiwn y Cyngor o dan y Ddeddf a chodi tal am ofal mewn cartref preswyl, oni
bai fod amgylchiadau ariannol y preswylwyr yn caniatáu i’r Cyngor gyfrannu at gost
eu gofal. Mae Cod Ymarfer Rhan 4 a 5 y Ddeddf yn nodi os penderfynir codi tal,
yna, wrth osod lefel y ffi, mae’n rhaid sicrhau ei fod yn ffi resymol, a dim uwch na’r
gost wirioneddol o ddarparu’r gofal i’r preswylwyr..

Pwrpas yr adroddiad yma yw gosod tal/ ffi safonol am ofal a ddarperir yng nghartrefi
preswyl y Cyngor yn ystod blwyddyn ariannol 2017-18, ac yn unol â darpariaethau’r
Ddeddf uchod.

Rhesymeg a chyfiawnhad dros gyrraedd y Penderfyniad :

Mae’r Tâl Safonol yn seiliedig ar amcangyfrif o wir gost gwely'r wythnos.



Dengys y tabl isod amcangyfrif o gost lawn holl gartrefi preswyl y Cyngor am 2017-
18.

£

Cost uniongyrchol 8,133,350
Dyraniad Cost Ganolog 241,470
Dyraniad Cost Cyfalaf 210,980

8,585,800
llai Gwasanaeth Dydd -124,490

8,461,310

Rhagwelir y bydd 315 o wlâu cofrestredig ar gael yn 2017-18. Y gyfradd llenwi
gyfartalog presennol yw 89.5% (i’w gymharu â 88.2% ddefnyddiwyd i gyfrifo Tal
Safonol 2016-17).

Amcangyfrif o effaith chwyddiant prisiau ar y tâl safonol yw cynnydd o £3.03 ond
amcangyfrif effaith y cynnydd yn y gyfradd llenwi yw gostyngiad o £8.73.

Gellir gosod Tâl Safonol fesul cartref, fesul math o wasanaeth neu ar lefel cyfartalog
dros yr holl gartrefi. Erbyn hyn, mae rhai o gartrefi’r Cyngor yn darparu
gwasanaethau arbenigol ar gyfer unigolion gyda phroblemau cof (EMI) a gellid
gosod Tâl Safonol ar wahân ar gyfer y rhain.

Mae’r tabl isod yn dangos cyfrifiad o gost llawn gwely'r wythnos fesul cartref ar sail
defnydd o 88.2% ac ar sail defnydd o 89.5%. Mae cost gyfartalog y naill yn £584.31
a’r llall yn £575.58.

Cartref Cofrestriad

(EMI)

2017-18

Cost y gwely'r

wythnos

(defnydd

88.2%) £

Cost y gwely'r

wythnos

(defnydd

89.5%) £

Plas Maesincla 23(23) 718.67 707.94

Plas Ogwen 27 567.09 535.68

Plas Pengwaith 32 474.74 467.65

Plas Gwilym 27 598.97 590.03

Plas Hedd 28 561.01 552.63

Plas Hafan 32 484.15 476.93

Plas y Don 31 517.29 509.57

Hafod Mawddach 25 618.47 609.24



Bryn Blodau 41(8) 581.94 573.26

Cefn ‘Rodyn 21 729.54 718.65

Llys Cadfan 28(8) 677.58 667.47

Cyfartaledd 315(39) 584.31 575.58

Pe byddai’r Tâl Safonol yn cael ei osod fesul cartref (gweler y tabl uchod), byddai
rhai unigolion yn wynebu cynnydd sylweddol iawn yn eu taliadau wythnosol. Pe
byddai’n cael ei osod ar sail math o wasanaeth, byddai rhai sy’n derbyn gwasanaeth
EMI yn wynebu taliad wythnosol o hyd at £718.67 (ar sail gwir gost Plas Maesincla).
Nid ydym o’r farn bod unrhyw un o’r opsiynau yma yn deg ar yr unigolion sydd yn
cael eu heffeithio.

Argymhellir felly bod un Tâl Safonol yn cael ei osod ar lefel cost cyfartaledd y
cartrefi i gyd a bod y duedd ddiweddaraf mewn defnydd yn cael ei adlewyrchu yn y
cyfrifiad. Gan fod ffigwr 2016-17 (£581.28) yn yr amrediad rhwng £584.31 (88.2%)
a £575.58 (89.5%), argymhellir fod y Tâl Safonol yn parhau i fod yn £581.28 ar
gyfer 2017-18.

Cofnod o unrhyw fuddiant a ddatganwyd gan unrhyw Aelod Cabinet yr
ymgynghorwyd â hwy ac unrhyw oddefeb gan Bwyllgor Safonau :

Dim yn berthnasol.

Unrhyw ymgynghoriadau a gynhaliwyd cyn gwneud y penderfyniad :

Prif Weithredwr –

Fel y mae sylwadau’r Pennaeth Cyllid yn cadarnhau, ychydig iawn o hyblygrwydd
sydd gan yr Aelod Cabinet yn y mater hwn. Nid oes gennyf unrhyw beth i’w
ychwanegu at yr argymhelliad.

Prif Swyddog Cyllid –

Rwy’n cefnogi’r argymhelliad i gymeradwyo parhad y tâl safonol o £581.28 eto ar
gyfer 2017/18 (dim newid). Mae dewis yr Aelod Cabinet yn y mater yma’n gyfyng,
gan fod gofyn statudol i’r Cyngor godi tâl safonol sy’n adlewyrchu’r gost
gyfartalog. Ers llynedd, fel mae’r daflen yn egluro, mae costau wedi cynyddu gyda
chwyddiant, ond gan fod y nifer preswylwyr wedi cynyddu hefyd, gellid cadw lefel y
tâl yn gyson

Swyddog Monitro –



Mae’r daflen yma wedi bod yn destun mewnbwn gan y Gwasanaeth Cyfreithiol. Dim
sylwadau o safbwynt priodoldeb.

Aelod/au Lleol –

Dim yn berthnasol


