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WSTĘP 

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Mławie dysponuje dotychczas 
jednym opublikowanym środkiem ewidencyjno-informacyjnym obejmującym cały zasób. Jest 
to wydany w 1992 r. Informator o zasobie archiwalnym, który oprócz wstępu zawiera spis 
zespołów według stanu na dzień 31 grudnia 1987 r.1 

Celem obecnej publikacji jest podanie w syntetycznej formie informacji o zawartości 
wszystkich zespołów i zbiorów przechowywanych w Oddziale w Mławie Archiwum 
Państwowego m.st. Warszawy. Należy podkreślić, że w ostatnich latach sporządzono pełną 
ewidencję zasobu tego oddziału, co najmniej na poziomie spisu roboczego, czego rezultatem 
jest pełna dostępność przechowywanych materiałów archiwalnych, naturalnie z wyjątkiem 
ograniczeń wynikających z przepisów prawa w tym zakresie. 

Wydawnictwo to jest drugim z serii informatorów o zasobie Archiwum Państwowego 
m.st. Warszawy i jego oddziałów zamiejscowych, po wydanej w 2008 r. publikacji pt. 
Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Łowiczu. Informator o zasobie 
archiwalnym.  

Informator składa się ze wstępu i części zasadniczej, zawierającej opis zawartości i 
charakterystykę zasobu. Publikacja zaopatrzona została ponadto w wykaz skrótów, mapki 
przedstawiające zasięg działania Archiwum Państwowego m.st. Warszawy oraz terytorialny 
zasięg działania Oddziału w Mławie, wykaz alfabetyczny nazw zespołów, wybraną 
bibliografię, streszczenie w języku angielskim oraz indeks nazw osobowych i geograficznych. 
W części końcowej zamieszczono ilustracje — kopie wybranych dokumentów z zasobu 
Oddziału. 

Zasadniczą część Informatora stanowi charakterystyka zasobu opracowana zgodnie z 
wprowadzonymi w 2000 r. przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych „Zaleceniami 
dotyczącymi opracowania informatora o zasobie archiwum państwowego”, ściśle 
określającymi schemat, według którego należy sporządzać informatory, oraz zakres 
informacji, jakie powinny być w nich zawarte. Materiały archiwalne zostały 
usystematyzowane w 15 grupach rzeczowych według klasyfikacji aktotwórców 
ogólnopolskiej bazy danych SEZAM, dostępnej w Internecie 
(http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php): 

1. Organy ustawodawcze. 
2. Administracja ogólna — państwowa i samorządowa. 
3. Akta miast, cechów i gmin. 
4. Administracja specjalna. 
5. Instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości. 
6. Organizacje gospodarcze, przedsiębiorstwa i zakłady. 
7. Instytucje finansowe. 

                                                
1 Podobny informator o zasobie sporządzony został przez oddział w Działdowie APW, którego zasób po 
likwidacji w roku 1997 przekazany został do oddziału mławskiego. 
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8. Spółdzielczość. 
9. Instytucje i stowarzyszenia społeczne, związki zawodowe. 
10. Partie polityczne, podległe organizacje, ruchy społeczne. 
11. Organizacje wojskowe. 
12. Akta metrykalne i stanu cywilnego. 
13. Instytucje kulturalne, oświatowe i naukowe. 
14. Szpitale. 
15. Zbiory, kolekcje, spuścizny. 
W każdej z powyższych kategorii utworzono kolejne stopnie podziału, tworząc 

bardziej szczegółowe grupy rzeczowe na podstawie układu chronologicznego, hierarchiczno-
chronologicznego, rzeczowo-chronologicznego, bądź alfabetyczno-chronologicznego. 

Każdy zespół archiwalny opatrzony jest odrębnym numerem pozycji. Opisy 
poszczególnych zespołów archiwalnych zostały sporządzone według następującego schematu: 
Punkt 1 — Nazwa zespołu (zbioru) i jego numer w ewidencji wg bazy SEZAM. 
Punkt 2 — Daty skrajne zespołu (zbioru). 
Punkt 3 — Rozmiar zespołu (zbioru) w jednostkach archiwalnych i metrach bieżących. 
Punkt 4 — Charakterystyka zawartości zespołu (zbioru) o różnym stopniu szczegółowości. W 

przypadku zespołów posiadających opracowane inwentarze książkowe zawartość 
podano w podziale na grupy rzeczowe lub nazwy komórek organizacyjnych, z 
podaniem sygnatur lub liczby jednostek archiwalnych i dat krańcowych dla 
określonej grupy. Oddzielnie opisano zawartość spisów roboczych. Natomiast w 
przypadku zespołów nieopracowanych, o niewielkich rozmiarach lub 
zawierających materiały jednorodne, podano informacje ogólne,  

Punkt 5 — Język dokumentacji z uwzględnieniem kolejności występowania. 
Punkt 6 — Stan zmikrofilmowania zespołu (zbioru). 
Punkt 7 — Pomoce ewidencyjno-informacyjne. 
Punkt 8 — Bibliografia dla części zespołów zawierająca ważniejsze pozycje bibliograficzne. 

Daty wykraczające poza okres funkcjonowania twórcy zespołu ujęto w nawiasy 
kwadratowe. Informacje o zespołach występujących w innych archiwach zamieszczono w 
formie „uwagi” z podaniem nazwy archiwum, numeru zespołu, dat krańcowych i rozmiarów 
w jednostkach archiwalnych i metrach bieżących.  

Oddział w Mławie Archiwum Państwowego m.st. Warszawy powołany został 21 lipca 
1950 r., na podstawie zarządzenia ministra oświaty w sprawie utworzenia powiatowych 
oddziałów wojewódzkich archiwów państwowych, jako Oddział Powiatowy Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie2. Na jego siedzibę przeznaczono barak przy ul. Narutowicza 1. 
Natomiast terytorialny zasięg działania nowo powołanego Archiwum obejmował powiaty 
ciechanowski, mławski i przasnyski. Rozpoczęcie działalności nastąpiło 15 listopada 1950 r., 
z chwilą zatrudnienia kierownika Oddziału. Podstawowym zadaniem w pierwszym okresie 
istnienia było przejęcie i zabezpieczenie akt ocalałych i zachowanych w składnicach na 
terenie tej części województwa warszawskiego. Przejmowano wówczas materiały źródłowe 
pochodzące z XIX i XX w., wytworzone przez urzędy państwowe i samorządowe, 

                                                
2 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty z 1950 r., nr 19, poz. 253. 
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organizacje polityczne, społeczne i zawodowe, spółdzielnie i organizacje spółdzielcze oraz 
zakłady przemysłowe. 

W roku 1951 Oddział Powiatowy przemianowano na Powiatowe Archiwum 
Państwowe w Mławie zgodnie z dekretem o archiwach państwowych. Rok później Archiwum 
zostało podporządkowane powołanemu wówczas Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu 
w Warszawie 

Podczas zmiany podziału administracyjnego państwa w 1956 r. utworzono powiat 
żuromiński, który włączono w zasięg terytorialnego działania Archiwum w Mławie. Zasięg 
ten powiększył się ponownie w 1966 r., do pięciu powiatów, po włączeniu powiatu Maków-
Mazowiecki. 

Bardzo istotne zmiany w organizacji i zasięgu działania Archiwum nastąpiły w 1976 r. 
w związku z wprowadzoną 1 czerwca 1975 r. reformą administracyjną państwa, która 
likwidowała powiaty i powołała 49 nowych województw. Na podstawie Zarządzenia Nr 1 
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 31 stycznia 1976 r. Archiwum 
otrzymywało nową nazwę — Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Mławie. 
Ponadto utworzony został w Działdowie nowy Oddział archiwum warszawskiego, z terenem 
działania obejmującym b. powiaty działdowski, żuromiński i mławski (bez miasta Mława). W 
związku z tym zmieniono też obszar działania Oddziału mławskiego. Nowy zasięg działania 
objął: południową część utworzonego województwa ciechanowskiego, tzn. teren byłych 
powiatów ciechanowskiego, pułtuskiego (bez miasta Pułtuska) i płońskiego oraz miasto 
Mławę. Wskutek tak rozległych zmian do oddziałów w Działdowie i Pułtusku przekazano 
blisko połowę zasobu mławskiego. 

W 1997 r. zlikwidowany został, ze względu na brak możliwości rozwiązania problemu 
lokalowego, Oddział w Działdowie, a jego cały zasób wraz z terenem działania przejął 
Oddział w Mławie. W 1999 r., po następnej reformie podziału administracyjnego państwa, 
która zlikwidowała województwo ciechanowskie i przywróciła powiaty, nastąpiło ostateczne 
ukształtowanie zasięgu działania Oddziału, obejmującego powiaty: ciechanowski, 
działdowski, mławski, płoński i żuromiński 

Obecnie Oddział mieści się w dawnym budynku powięziennym przy ul. Narutowicza 
3, gdzie został przeniesiony w 1965 r. z powodu rozbiórki swojej pierwotnej siedziby. 
Uzyskano wówczas tylko pomieszczenia na poddaszu, natomiast w 1991 r. miasto Mława 
przekazało na potrzeby Archiwum cały budynek. W latach 2001–2003 przeprowadzono jego 
remont kapitalny i zaadaptowano na potrzeby placówki archiwalnej. 

W dotychczasowej, sześćdziesięcioletniej historii mławskiego Oddziału kierowały nim 
trzy osoby: 

1. Irena Markowska — 15 XI 1950–31 XII 1965, 
2. mgr Juliusz Hanasiewicz — 1 I 1965–30 VI 1976, 
3. Andrzej Grochowski — 1 VII 1976 do chwili obecnej3. 

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Mławie wykonuje ustawowe 
zadania w zakresie gromadzenia, przechowywania, opracowania i udostępniania materiałów 
archiwalnych. Ponadto kształtuje państwowy zasób archiwalny, sprawując nadzór nad jego 

                                                
3 Początkowo jako pełniący obowiązki. 
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narastaniem w archiwach zakładowych urzędów państwowych, państwowych jednostek 
organizacyjnych, organów samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek 
organizacyjnych, sądów, prokuratur, instytucji kultury i oświaty, służby zdrowia, zakładów i 
przedsiębiorstw. 

Zasób Oddziału, według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. obejmował 1030 zespołów 
i zbiorów archiwalnych liczących 199 169 j.a., mierzących 1857,04 m.b. 

Zdecydowanie przeważają zespoły akt, których wytwórcą były organy administracji 
państwowej i samorządowej (ponad 36,5%) oraz akta metrykalne i USC (ponad 19%). 
Powyżej 8% zasobu stanowią zespoły instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz nauki i 
oświaty. Pozostałe zespoły wytworzone zostały przez organy administracji specjalnej, 
instytucje gospodarcze i finansowe, partie polityczne, organizacje i ruchy społeczne, 
spółdzielczość, w tym związki wojewódzkie, instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej, 
stowarzyszenia i związki oraz instytucje kultury. Około 2% to zbiory i spuścizny, również 
osób prywatnych. Chronologicznie jest to zasób pochodzący z wieków z XIX–XXI w. 
Materiały powstałe przed XIX w. występują sporadycznie. Ponieważ Mława była niegdyś 
miastem pogranicznym, Oddział przechowuje materiały wytworzone przez kancelarie 
rosyjskie i niemieckie, a tym samym sporządzone w językach rosyjskim i niemieckim.  

Do najbardziej interesujących archiwaliów zaliczyć należy dziewiętnastowieczne akta 
administracji powiatowej byłego zaboru rosyjskiego w Mławie i Płońsku. Akta płońskie 
zachowane bardziej kompletnie zawierają pełniejszy obraz życia społeczno-politycznego 
powiatu w warunkach braku własnej państwowości. Natomiast akta mławskie podkreślają 
nadgraniczny charakter powiatu, zwłaszcza te mówiące o nakładaniu kar za kontrabandę, 
nielegalne przekraczanie granicy czy dokumentujące wysiedlenia ze strefy nadgranicznej oraz 
procedury wydawania paszportów. 

Archiwum mławskie posiada bardzo obszerne zbiory akt sądowych i instytucji 
wymiaru sprawiedliwości. Szczególnym bogactwem informacji do badania stosunków 
społecznych i gospodarczych w mieście i na wsi wyróżniają się akta notarialne z lat 1809–
1992 oraz hipoteczne z lat 1729–1974. Odzwierciedlają one procesy przekształcania 
własności ziemskiej i kształtowania stosunków kapitalistycznych w gospodarce. Natomiast 
inwentarze pośmiertne stanowią cenne źródło do badań historii kultury materialnej 
północnego Mazowsza. Akta procesowe cywilne i karne z lat 1945–1950 zawierają wiele 
cennego materiału do dziejów okresu wojny i okupacji (1939–1945) 

Prawie 200 zespołów liczą akta metrykalne i stanu cywilnego kilku wyznań z lat 
1808–1938, uzupełnione sumariuszami metryk z lat 1623–1808. Stanowią one podstawę do 
badań genealogicznych, demograficznych i statystycznych. Ponadto cenne źródłowe 
materiały do tych zagadnień znajdują się w księgach meldunkowych, rejestrach mieszkańców, 
spisach do celów wojskowych występujące w aktach administracji państwowej i 
samorządowej szczebla powiatowego, miejskiego i gminnego. 

W grupie akt instytucji i organizacji na wyróżnienie zasługuje zespół Komenda 
Obwodu Mławskiego ZWZ i AK z lat 1941–1944, obrazujący organizację i działalność 
zbrojnego podziemia okresu II wojny światowej. 

Materiały geodezyjno-kartograficzne pochodzą z lat 1842–1974 i składają się z map, 
planów i operatów technicznych. Dotyczą przebudowy ustroju rolnego w drodze parcelacji 
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majątków, scalenia gruntów i likwidacji serwitutów. Jednak w większości zostały 
sporządzone w celu ustalenia stanu posiadania. 

Dokumentacja techniczna i rysunki architektoniczne występują głównie w aktach 
wydziałów Budownictwa, Urbanistyki i Architektury PPRN-ów oraz w aktach miast (referaty 
techniczne). 

Zmikrofilmowano dotychczas tylko akta metrykalne z lat 1808–1865 oraz sumariusze 
z parafii powiatu płońskiego. 

Oddział w Mławie posiada i udostępnia na miejscu zbiory biblioteczne liczące ponad 
6700 pozycji. Księgozbiór ten zawiera wydawnictwa z zakresu archiwistyki i 
archiwoznawstwa, historii i historii regionu, a także bibliografie, słowniki, dzienniki 
urzędowe i monitory, prasę i czasopisma ogólne i regionalne. 

Sprawę organizacji udostępniania materiałów archiwalnych reguluje Zarządzenie Nr 4 
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 V 2000 r. oraz Zarządzenie Nr 19 
Dyrektora Archiwum Państwowego m.st. Warszawy z dnia 26 VI 2007 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Pracowni Naukowej. Materiały archiwalne udostępniane są 
zainteresowanym bezpłatnie w pracowni naukowej znajdującej się w siedzibie Oddziału w 
Mławie, przy ul. Narutowicza 3, czynnej w dni robocze (poniedziałek–piątek) od godziny 
9.00 do 15.00. Prawo do korzystania z archiwaliów przysługuje osobom fizycznym i 
prawnym. Akta mogą być udostępnione po upływie 30 lat od daty ich wytworzenia, o ile nie 
narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli. Inne ograniczenia mogą być 
spowodowane złym stanem zachowania materiałów archiwalnych.  

Warunkiem udostępnienia jest wypełnienie druku Zgłoszenie użytkownika zasobu 
archiwalnego, które zawiera m.in. dane personalne oraz informacje charakteryzujące 
przedmiot i rodzaj poszukiwań. Jest ono ważne przez rok. W przypadku danych 
podlegających ochronie prawnej, użytkownik składa zobowiązanie odnośnie sposobu i 
zakresu ich wykorzystania. Ogólnych informacji o zasobie Oddziału, pomocach ewidencyjno-
informacyjnych i zasadach udostępniania archiwaliów udziela osoba dyżurująca w pracowni 
naukowej. 

Korzystający z zasobu archiwalnego posiadają bezpośredni dostęp do środków 
ewidencyjnych, takich jak: spis i kartoteka zespołów, inwentarze książkowe, spisy zdawczo-
odbiorcze, spisy robocze. Pomagają one odnaleźć sygnatury konkretnych jednostek 
archiwalnych, z których użytkownik zamierza skorzystać. Warunkiem ich otrzymania do 
korzystania w pracowni naukowej jest wypełnienie rewersów, jednego na każdą jednostkę 
archiwalną. Jednorazowo można otrzymać 5 jednostek. Każda udostępniona jednostka 
archiwalna posiada druk rejestru udostępniania (metryczka), którą użytkownik zobowiązany, 
jest wypełnić. Istnieje również możliwość sprowadzenia mikrofilmów spoza zasobu Oddziału 
tzn. z innego archiwum państwowego. Korzystający może złożyć Zamówienie na wykonanie 
kopii z materiałów archiwalnych/bibliotecznych w postaci kserokopii, skanu lub fotografii 
cyfrowej. Usługa taka wykonywana jest odpłatnie na podstawie aktualnego Cennika usług 
świadczonych przez Archiwum Państwowe m.st. Warszawy. Przewiduje on także opłaty za 
zlecenie prac w zakresie prowadzenia poszukiwań w zasobie archiwum. 

Użytkownik jest zobowiązany do nieodpłatnego przekazania do archiwum jednego 
egzemplarza wydanego drukiem opracowania, powstałego w całości lub w znacznej części na 
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podstawie materiałów archiwalnych wymienionych w Zgłoszeniu użytkownika. Należy także 
w swojej pracy powoływać się na wykorzystane archiwalia, podając nazwę archiwum i 
zespołu, sygnaturę archiwalną, numer karty bądź strony jednostki archiwalnej. Cytując 
wstępy do inwentarz archiwalnych, należy powołać się na jego autora zgodnie z przepisami o 
prawach autorskich.  

Informacje adresowe: 
Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Mławie 
06–500 Mława, ul. Narutowicza 3 
tel./fax: (23) 654 33 09, 655 23 61; tel. kom. 695 477 229 
e-mail: apw.mlawa@warszawa.ap.gov.pl 
Informacje na temat Oddziału APW w Mławie dostępne są na stronie internetowej: 
www.warszawa.ap.gov.pl 

Andrzej Grochowski 
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WYKAZ SKRÓTÓW 

APW — Archiwum Państwowe m.st. Warszawy 
b.d. — brak dat 
ds. — do spraw 
FJN — Front Jedności Narodu 
GKPO — Gmina Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa 
GRN — Gminna Rada Narodowa 
GS — Gminna Spółdzielnia 
GUS — Główny Urząd Statystyczny 
im. — imienia 
j.a. — jednostka archiwalna 
KC — Komitet Centralny 
KG — Komitet Gminny 
KKO — Komunalna Kasa Oszczędnościowa 
KM — Komitet Miejski 
KP — Komitet Powiatowy 
KW — Komitet Wojewódzki 
KZ — Komitet Zakładowy 
LO — liceum ogólnokształcące 
LZS — Ludowe Zespoły Sportowe 
M — małżeństwa 
MO — Milicja Obywatelska 
MRN — Miejska Rada Narodowa 
m.b. — metr bieżący 
NBP — Narodowy Bank Polski 
NDAP — Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 
NIK — Najwyższa Izba Kontroli 
NSP — Narodowy Spis Powszechny 
NSZZ — Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
OKW — Okręgowa Komisja Wyborcza 
PAP — Powiatowe Archiwum Państwowe 
PCK — Polski Czerwony Krzyż 
PFZ — Państwowy Fundusz Ziemi 
PGR — Państwowe Gospodarstwo Rolne 
PGRN — Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 
PIH — Państwowa Inspekcja Pracy 
PKKFiT — Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 
PKP — Polskie Koleje Państwowe 
PKPG — Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 
PN — Pożyczka Narodowa  
POP — Podstawowa Organizacja Partyjna 
PPRN — Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
PRN — Powiatowa Rada Narodowa 
PRON — Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego 
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PSL — Polskie Stronnictwo Ludowe 
PWRN — Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej  
PZK — Powiatowy Związek Komunalny 
PZPR — Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 
p.w. — pod wezwaniem 
RNMiG — Rada Narodowa Miasta i Gminy 
S.A. — Spółka Akcyjna 
SDRP — Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej 
SEZAM — System Ewidencji Zasobu Archiwalnego 
SP — Służba Polsce 
św. — święty 
sygn. — sygnatura 
TOAP — Terenowe Organizacje Administracji Państwowej 
TOP — Terenowa Organizacja Partyjna 
TPPR — Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 
U — urodzenia 
USC — Urząd Stanu Cywilnego 
UW — Urząd Wojewódzki 
WK — Wojewódzki Komitet 
WKOP — Wojewódzka Komisja Odznaczeń Państwowych 
WKW — Wojewódzka Komisja Wyborcza 
WP — Wojsko Polskie 
WRN — Wojewódzka Rada Narodowa 
Z — zgony 
ZG — Zarząd Główny 
ZHP — Związek Harcerstwa Polskiego 
ZMP — Związek Młodzieży Polskiej 
ZNP — Związek Nauczycielstwa Polskiego 
ZSL — Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 
ZSRR — Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 
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ZASÓB ARCHIWUM 
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1. Organy ustawodawcze 
1 

1. Wojewódzki Zespół Poselski w Ciechanowie województwo ciechanowskie, nr zespołu 554 
2. 1976–1990 
3. 9 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń, regulaminy, notatki ze spotkań posłów z wyborcami w terenie, 

informacje i sprawozdania z działalności posłów, notatki i protokoły spotkań posłów i 
senatorów z władzami województwa. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

2 

1. Biuro Senatorskie w Mławie — Senator Ryszard Juszkiewicz, nr zespołu 535 
2. 1989–1993 
3. 92 j.a.; 3,50 m.b. 
4. Korespondencja senacka i sejmowa, druki, biuletyny, sprawozdania stenograficzne z 

posiedzeń senatu. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

2. Administracja ogólna — państwowa i samorządowa 

2.1. Władze wojewódzkie 

3 

1. Urząd Wojewódzki w Ciechanowie, nr zespołu 820 
2. [1951] 1975–1998 
3. 2708 j.a.; 44,60 m.b. 
4. Wydział Organizacji i Nadzoru (1975–1998; sygn. 1–274): skargi i wnioski oraz ich rejestry, 

analizy, oceny, realizacja wniosków komisji stałych WRN, zarządzenia i decyzje własne 
TOAP, posiedzenia Kolegium Wojewody, plany pracy własnej jednostki i ich realizacja, 
narady pracowników, plany i programy szkolenia pracowników TOAP oraz ich realizacja, 
realizacja uchwał WRN i postanowień Prezydium WRN, meldunki i raporty sytuacyjne 
jednostkowe i zbiorcze, protokoły kontroli, inspekcji i lustracji, przydziały i wykazy etatów, 
sprawy odznaczeń pracowników (ewidencja), kontrole jednostek podległych i 
podporządkowanych, kontrole zewnętrzne urzędu, statuty i regulaminy UW, współpraca z 
organami samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi, 
ministrami i kierownikami urzędów centralnych, tworzenie miast (sygn. 179, 187), zmiany 
granic województwa, miast i gmin, ustalanie nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych 
(sygn. 235), sprawy komisji ds. ustalania nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych, 
podziały gmin na sołectwa, tworzenie, łączenie i znoszenie gmin oraz przenoszenie ich siedzib 
do innych miejscowości, posiedzenia kolegiów, komisji i zespołów działających przy UW, 
przyjmowanie przedstawicieli i gości zagranicznych, ogólne zasady i programy dotyczące 
współpracy zagranicznej, sprawozdania z wyjazdów zagranicznych, zagadnienia związane z 
systemami i programami informatycznymi, upoważnienia dla pracowników wykonujących 
zadania z zakresu ochrony środowiska, nadzoru budowlanego i architektonicznego, PIH oraz 
do nakładania grzywien i mandatów karnych. 
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Wydział Kontroli i Instruktażu (1975–1989; sygn. 275–514): tezy kontrolne i inne wytyczne w 
sprawach kontroli, inspekcji i lustracji, protokoły kontroli kompleksowych i problemowych, 
zarządzenia pokontrolne i sprawozdania TOAP z ich wykonania (miasta i gminy), zarządzenia 
i pisma okólne dyrektora wydziału, plany pracy wydziału i kontroli, skargi i wnioski, ich 
analiza i rejestry, współdziałanie z NIK, prokuraturą, organami kontroli skarbowej, kontrola 
jednostek organizacyjnych UW, inspekcje sił zbrojnych, wyniki badań, opracowania i notatki, 
dane statystyczne o pracownikach, wykazy i przydziały etatów, plany i programy szkolenia 
pracowników, analizy i oceny wyników szkolenia, ewidencja pracowników odznaczonych, 
wyniki badań i opracowań (sygn. 518, 526). 
Wydział Kadr i Szkolenia (1983–1989; sygn. 515–584): plany pracy i ich realizacja, analizy i 
oceny skarg i wniosków, ogłoszenia i obwieszczenia własne, tezy kontrolne i inne wytyczne w 
tej sprawie, kontrole, inspekcje i lustracje, zarządzenia własne wydziału, plany i programy 
szkolenia pracowników TOAP oraz analizy i oceny form i metod szkolenia pracowników, 
naczelników, dyrektorów jednostek i sekretarzy, samokształcenie kierowane, sprawy etatów. 
Wydział Finansowy (1975–1998; sygn. 585–793, 2584–2590): budżety zbiorcze 
województwa, ich zmiany i realizacja, sprawozdania z realizacji budżetu, analizy 
ekonomiczne własne, protokoły posiedzeń komisji stałych, zarządzenia własne, plany pracy 
wydziału i ich realizacja, narady pracowników, sprawy etatowe, sprawozdawczość 
egzekucyjna i majątkowej represji karnej, sprawozdania o dochodach i wydatkach 
budżetowych oraz inne sprawozdania budżetowe i rachunkowe, analizy wykonania budżetu 
wojewódzkiego i budżetów terenowych, plany i programy szkolenia pracowników i ich 
realizacja, analizy i oceny skarg i wniosków, regulaminy organizacyjne i pracy, posiedzenia 
kolegiów, komisji i zespołów wydziału, współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, 
kontrole jednostek podległych i nadzorowanych, organizacja oddziału podatków i opłat. 
Wojewódzka Komisja Planowania (1975–1990; sygn. 794–818): plany gospodarcze 
wieloletnie —ostateczne wersje planów zbiorczych i rocznych oraz sprawozdania i analizy ich 
wykonania, materiały robocze i uzupełniające do planów i zatwierdzanie planów, problemowe 
opracowania monograficzne, opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych inwestycji. 
Wydział Młodzieży i Kultury Fizycznej (1975–1989; 819–830): ewidencja bazy turystycznej i 
wypoczynkowej, plany działania wydziału oraz sprawozdania i analizy z wykonania, 
zarządzenia dyrektora wydziału, plany i programy zjazdów narad i konferencji, kontrole, 
inspekcje i lustracje organizacji sportowych. 
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki (1984–1998; sygn. 831–901): nadzór nad 
stowarzyszeniami, sprawozdania z wyjazdów zagranicznych, plany i programy 
upowszechniania kultury w województwie ciechanowskim, statuty i regulaminy 
organizacyjne, analizy i oceny skarg i wniosków, kontrole jednostek podległych i 
podporządkowanych, ewidencja i rejestracja organizacji i stowarzyszeń kultury fizycznej, w 
tym oddzielne teczki prowadzone dla poszczególnych klubów, ognisk i związków sportowych, 
plany obrony cywilnej dóbr kultury. 
Wydział Spraw Obywatelskich (1963–1998; sygn. 902–1567): dokumentacja jednostkowa 
stowarzyszeń wyższej użyteczności publicznej z terenu województwa ciechanowskiego, 
ewidencja oddziałów stowarzyszeń, zbiory przepisów prawnych, długofalowe i roczne plany 
pracy wydziału i ich wykonanie, sprawozdawczość statystyczna i opisowa dotycząca kolegiów 
ds. wykroczeń, nadzór nad działalnością USC, zasady i programy szkolenia, rejestracja, 
legalizacja, ograniczanie działalności i likwidacja stowarzyszeń, analizy, oceny i 
sprawozdania z działalności kolegiów, akta w sprawie osiedlania ludności cygańskiej, sprawy 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, stowarzyszenia wyznaniowe, nadzór nad 
stowarzyszeniami, zgromadzenia publiczne, odznaki i sztandary, analizy i oceny skarg i 
wniosków, rejestry skarg i wniosków, kontrole wydziału, statuty i regulaminy organizacyjne, 
spisy i protokoły zdawczo-odbiorcze akt do archiwum zakładowego, normatywy 
kancelaryjno-archiwalne, sprawy paszportowe.  
Wojewódzki Inspektorat Obrony Cywilnej (1977–1995; sygn. 1568–1585): planowanie i 
organizowanie systemu ostrzegania ludności. 
Sekretariat Wojewódzkiego Komitetu Obrony (1976–1998; sygn. 1586–1683): narady 
pracowników, analizy i oceny skarg i wniosków, kontrole, inspekcje i lustracje, tezy kontrolne 
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i inne wytyczne w tym zakresie, zarządzenia własne, przydział i wykazy etatów, programy i 
plany działania wydziału i sprawozdania i analizy z ich wykonania, wieloletnie i roczne plany 
czynów społecznych, programy prac urbanistycznych i ich realizacja, posiedzenia kolegiów, 
komisji i zespołów, sprawy budżetu, realizacja postanowień Prezydium WRN, analizy 
ekonomiczne, opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych, plany i programy działania 
komitetów obrony i sprawozdania z ich działalności, nadzór nad komitetami obrony, 
sprawozdania z wykonania zadań obronnych TOAP i innych jednostek organizacyjnych, 
współdziałanie z organami samorządu terytorialnego oraz ministrami i kierownikami urzędów 
centralnych, ustalanie nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych, statystyka o 
pracownikach. 
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa (1975–1998; sygn. 1684–1845): 
programy i plany pracy własnej jednostki (wydziału) i sprawozdania z ich wykonania, 
realizacja wniosków komisji stałych, Rady i Prezydium WRN, zarządzenia dyrektora 
wydziału, analizy i oceny skarg i wniosków, kontrole jednostki własnej, posiedzenia 
kolegiów, komisji i zespołów własnych wydziału, nadzór nad stowarzyszeniami i 
zrzeszeniami producentów rolnych, analiza i ocena działalności jednostek obrotu produktami 
rolnymi i obsługi producentów rolnych, rejestry skarg i wniosków, bilanse zbiorcze wydziału, 
rejonizacja upraw, struktura zasiewów i użytków, wojewódzki plan roczny w zakresie 
rolnictwa — wersje ostateczne. 
Wydział Ochrony Środowiska i Konserwacji Przyrody (1975–1998; sygn. 1846–1962): 
uproszczone plany urządzenia gospodarstw leśnych, programy zagospodarowania lasów 
stanowiących własność prywatną, ustalanie kierunków rozwoju leśnictwa i zadrzewień, 
programy i prognozy przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, ewidencja parków 
narodowych, rezerwatów i pomników przyrody, programy i plany pracy własnej jednostki i 
sprawozdania z ich realizacji. 
Wydział Przemysłu, Drobnej Wytwórczości i Usług (1984–1990; sygn. 1963–1994): 
długofalowe i roczne plany pracy własnej jednostki i sprawozdania z ich wykonania, analiza i 
ocena skarg i wniosków, posiedzenia i sprawozdania z działalności kolegiów, komisji i 
zespołów wydziału, plany obrony cywilnej. 
Wydział Rynku Wewnętrznego (1982–1989; sygn. 1995–2015): plany pracy, sprawozdania i 
analizy z ich realizacji, protokoły kontroli, inspekcji i lustracji, realizacja wniosków komisji 
WRN. 
Wydział Budownictwa (1976–1989; sygn. 2016–2039): zarządzenia własne, programy i plany 
pracy własnej jednostki, analiza i ocena skarg i wniosków, analiza i ocena wypadków w pracy, 
rejestr odznaczeń państwowych, przydziały i wykazy etatów. 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1975–1989; sygn. 2040–2128): wnioski i 
propozycje do planów gospodarczych województwa ciechanowskiego wynikające z 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Wojewódzki Sztab Patronacki nad 
budownictwem, opieka nad cmentarzami i grobami poległych podczas działań wojennych, 
cmentarze i grobownictwo wojenne, ewidencja cmentarzy komunalnych i wyznaniowych, 
etaty dla wydziału, sieć linii autobusowych, plany pracy i ich realizacja, statystyka o 
pracownikach, dokumentacja prawna spółdzielni mieszkaniowych do umów kredytowych, 
zarządzenia własne, realizacja wniosków komisji stałych WRN, protokoły kontroli, inspekcji i 
lustracji jednostek własnych, plany i programy szkolenia pracowników i ich realizacja, 
posiedzenia kolegiów, komisji i zespołów, analizy i oceny skarg i wniosków, lokalizacje 
ogólne i szczegółowe inwestycji, informacje o terenie i wskazania lokalizacyjne. 
Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego 
(1985–1990; sygn. 2129–2165): realizacja wniosków komisji stałych WRN, zbiory przepisów 
prawnych, programy i plany pracy oraz ich wykonanie, materiały źródłowe do ustalania nazw 
miejscowości i obiektów fizjograficznych, ewidencja pracowników odznaczonych, 
sprawozdania oraz analizy i oceny skarg i wniosków, programy prac urbanistycznych, 
opracowywanie planów regionalnych, opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych, lokalizacje 
ogólne i informacje o terenie. 
Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej (1975–1998; sygn. 2166–2351): zasady prowadzenia 
zakładów opieki społecznej i polityka w tym zakresie, organizacja pracy w szkołach i 
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placówkach oświatowych oraz organizacja i wyposażenie szkół medycznych, organizacja 
jednostek wojewódzkich służby zdrowia i opieki społecznej oraz jednostek szczebla 
podstawowego, roczne i okresowe plany pracy wydziału i ich realizacja, długofalowe i roczne 
plany pracy jednostek własnych i ich wykonanie, analiza skarg i wniosków, kontrole jednostek 
podległych i nadzorowanych, plany działania wojewody ciechanowskiego, wytyczne w 
sprawach inwestycji, zasady zaopatrzenia chorych w środki lecznicze i sanitarne, analizy 
ekonomiczne, realizacja wniosków radnych i komisji WRN, nadzór nad stowarzyszeniami, 
program poprawy warunków startu życiowego i zawodowego młodzieży, program 
kształtowania warunków życia na wsi, odznaczenia państwowe i odznaki resortowe, zasady 
zatrudnienia inwalidów, rejestracja placówek służby zdrowia, rady nadzorcze publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, kontrole zewnętrzne jednostki własnej, współdziałanie z 
organami samorządu terytorialnego, ministerstwami i kierownikami urzędów centralnych, 
związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi, wycinki prasowe, regulaminy 
organizacyjne, własne akty normatywne i ich rejestry, opracowania kompleksowe CKZ, akta 
placówek służby zdrowia, nadzór nad działalnością średnich szkół medycznych i arkusze 
organizacyjne ZSzM Działdowo i Ciechanów, rady społeczne placówek służby zdrowia. 
Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (1975–1990; sygn. 2352–2486): bilanse siły 
roboczej, wieloletnie i roczne plany pracy oraz ich wykonanie, plany i programy szkolenia 
pracowników i ich realizacja, zarządzenia własne, problemowe opracowania statystyczne, 
sprawozdania, analizy i oceny skarg i wniosków, protokoły kontroli jednostki własnej, analiza 
stanu zatrudnienia, realizacja wniosków komisji stałych WRN, protokoły narad pracowników, 
sprawy zatrudnienia emerytów i rencistów, posiedzenia kolegiów, komisji i zespołów przy 
wydziale, plany i programy szkolenia, bilanse siły roboczej młodocianych, analiza stanu 
zatrudnienia w przedsiębiorstwach zagranicznych, przeglądy struktur organizacyjnych. 
Wydział Budżetowo-Gospodarczy (1975–1988; sygn. 2487–2544): narady pracowników, 
zarządzenia własne, wieloletnie i roczne plany pracy i ich realizacja, ewidencja zasobów 
archiwum zakładowego, realizacja postanowień Prezydium WRN, sprawozdania, analizy i 
oceny skarg i wniosków, ogłoszenia i obwieszczenia własne, tezy i wytyczne w sprawach 
kontroli, inspekcji i lustracji, plany i programy szkolenia pracowników, sprawozdania i 
analizy wykonania bilansu. 
Wydział Spraw Społecznych (1980–1994; sygn. 2545–2550): ewidencja odznaczeń 
państwowych i resortowych, analizy, oceny, informacje i sprawozdania, kontrole jednostek 
podległych i podporządkowanych. 
Wydział Rozwoju Gospodarczego (1991–1996; sygn. 2551–2569): metodyka i organizacja 
prognozowania, planowania i sprawozdawczości statystycznej, analizy skarg i wniosków, 
kontrole zewnętrzne własnej jednostki oraz kontrola jednostek podległych i 
podporządkowanych, wystąpienia pokontrolne, statystyczne opracowania końcowe. 
Wydział Nadzoru Założycielskiego Skarbu Państwa (1990–1998; sygn. 2570–2584): 
regulaminy organizacyjne własne, metodyka i organizacja prognozowania, planowania i 
sprawozdawczości statystycznej, rejestry oraz analizy i oceny skarg i wniosków, kontrola 
zewnętrzna własnej jednostki oraz kontrola jednostek podległych i podporządkowanych. 
Wydział ds. Wyznań (1951–1998; sygn. 2591–2708): teczki poszczególnych parafii 
rzymskokatolickich i domów klasztornych z terenu województwa ciechanowskiego 
zawierające m.in.: notatki ze spotkań i rozmów z administratorami parafii oraz z posiedzeń 
zespołów powiatowych działających po zlikwidowaniu referatów ds. wyznań w 1957 r., 
sprawy podatkowe parafii i proboszczów (wymiar, wpłaty, zaległości, ulgi i umorzenia), 
budownictwo obiektów sakralnych, w tym także figur i krzyży przydrożnych, sprawy 
majątkowe i gospodarcze parafii, nauczanie religii i punkty katechetyczne, obsada stanowisk 
kościelnych i erygowanie nowych parafii, dekrucyfikacja handlu, służby zdrowia i środków 
komunikacji państwowej, teczki personalne proboszczów zawierające życiorysy i 
kwestionariusze osób piastujących stanowiska duchowne, charakterystyki oraz akty 
ślubowania, notatki z rozmów z urzędnikami państwowej administracji wyznaniowej. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikfrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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4 

1. Wojewódzka Rada Narodowa w Ciechanowie, nr zespołu 552 
2. 1975–1990 
3. 420 j.a.; 9,70 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady oraz posiedzeń komisji i Prezydium, nadzór nad działalnością rad 

niższego stopnia, w tym narady i szkolenia inspektorów ds. rad, protokoły kontroli i 
instruktażu tychże, sprawozdania ze społecznej działalności rad, uchwały WRN i ich 
realizacja, sprawy reprezentacyjne Rady, realizacja funkcji koordynacyjnej Prezydium, 
sprawy osobowe i ewidencja radnych, interpelacje i wnioski radnych, postanowienia 
Prezydium i ich realizacja, prawa i obowiązki oraz ochrona praw radnego, ewidencja uchwał i 
postanowień oraz interpelacji i wniosków radnych, Wojewódzka Komisja Odznaczeń 
Państwowych, upowszechnianie osiągnięć rad narodowych, współpraca z Radą Państwa i jej 
organami, narady przewodniczących rad stopnia podstawowego, kwestionariusze radnych, 
opinie i wnioski komisji Rady, plany pracy Rady, Prezydium i komisji, sprawozdania i 
informacje z terenowej działalności posłów oraz realizacja wniosków i postulatów 
zgłoszonych podczas spotkań, interwencje poselskie i senatorskie, skargi i wnioski załatwiane 
bezpośrednio, sprawozdania z działalności Rady i Prezydium, decyzje i wnioski, protokoły i 
notatki WKOP. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

5 

1. Rada Społeczno-Gospodarcza przy Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Ciechanowie 
województwo ciechanowskie, nr zespołu 541 

2. 1986–1990 
3. 5 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Akta organizacyjne Rady, protokoły posiedzeń Rady i jej Prezydium. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

6 

1. Sejmik Samorządowy Województwa Ciechanowskiego, nr zespołu 819 
2. 1990–1998 
3. 113 j.a.; 1,80 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń delegatów, Prezydium i komisji, bilanse i zarządzenia wewnętrzne. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

2.2. Władze powiatowe 

7 

1. Zarząd Powiatowy Mławski, nr zespołu 465 
2. 1868–1914 
3. 261 j.a.; 1,47 m.b. 
4. Oddział Ogólny (1878–1914): dane personalne o urzędnikach, sprawy opłat za leczenie 

szpitalne, składki pieniężne i ofiary na różne cele, kontrola urzędów gminnych oraz kary 
nakładane na urzędników gminnych, informacje o fabrykach i zakładach przemysłowych, 
spisy lekarzy, felczerów i położnych, zarządzenia i postanowienia władz zwierzchnich, 
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drukowane manifesty carskie, w tym z 17 października 1905 r. o wolności słowa, 
stowarzyszeń i związków (sygn. 1–69). 
Oddział Administracyjny: Referat Miejski (1892–1911): wiadomości o szkołach i 
nauczycielach, dzierżawa dochodów kasy miejskiej, wynagradzanie mieszkańców za 
wynajmowanie kwater i koszar dla wojska, wykazy dochodów i rozchodów miejskich, 
sprawozdawczość rachunkowa kasy miejskiej i protokoły jej kontroli, akta w sprawie 
remontów, cen na materiały budowlane i siłę roboczą, rozkład składek bożnicznych, wybory 
członków dozorów kościelnych i bożnicznych (sygn. 70–113 ); Referat Finansowy (1878–
1895): akta spraw podatkowych, kosztów sądowych i opłat, kar nakładanych na osoby 
narodowości żydowskiej za uchylanie się od wojska oraz za uprawianie kontrabandy i 
nielegalne przekraczanie granicy (sygn. 114–159); Referat Ubezpieczeniowy (1876–1895): 
informacje o pożarach i składkach ubezpieczeniowych, ofiarach składanych na pogorzelców, 
sprawozdania z ubezpieczeń nieruchomości od ognia (sygn. 160–224). 
Oddział Wojskowo-Policyjny (1892–1914): akta w sprawie wysiedleń ze strefy granicznej, 
wydawania paszportów zagranicznych, nadzoru policyjnego, osób deklarujących przyjęcie 
obywatelstwa rosyjskiego, sprawy dotyczące poboru do wojska i poborowych, straży 
pożarnych, aresztów sądowych i policyjnych, poszukiwania osób i rzeczy (sygn. 225–259).  

5. J. rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

8 

1. Zarząd Powiatowy Płoński, nr zespołu 790 
2. 1867–1919 
3. 746 j.a.; 6,08 m.b. 
4. Dzienniki korespondencyjne, rejestry akt tajnych, sprawy dotyczące poszukiwania różnych 

osób, akta w sprawie pożarów zaistniałych w powiecie płońskim, sprawy osób 
przybywających do poszczególnych gmin, akta dotyczące aresztantów, w tym raporty o nich i 
cudzoziemcach, raporty o żołnierzach rezerwy poległych na wojnie, o osobach mogących 
mieszkać w Przywiślańskim Kraju, sprawy personalne urzędników dotyczące głównie 
mianowania na stanowiska, dzienniki finansowe ogólne przychodowo-rozchodowe, sprawy 
dotyczące nadania obywatelstwa rosyjskiego, protokoły rewizji kas gminnych i miejskich, 
sprawy osób pozostających pod nadzorem policji, wykaz wójtów gmin powiatu płońskiego, 
doniesienia i raporty dotyczące osób narodowości żydowskiej, plany sytuacyjne oraz 
informacje odnośnie budownictwa, sprawy drogownictwa, remontów ulic i domów, sprawy 
okręgów i dozorów bożniczych oraz sprawozdania kas bożniczych, otwarcie kredytów, 
okólniki dla naczelników powiatu, sprawy z zakresu poszukiwania osób, mienia i 
dokumentów, okólniki dla wydziału wojskowo-policyjnego, rozkład podatków i opłat, 
zaopatrzenie dla wojska stacjonującego w powiecie, sprawozdawczość statystyczna z zakresu 
ludności, spisy osób uprawnionych do wyboru władz gminnych, ustawa o pożarnictwie i rota 
przysięgi, ogłoszenie o adresowaniu korespondencji do armii, okólniki dla burmistrzów, 
wójtów gmin i naczelników Straży Ziemskiej, manifesty carskie, wybory członków dozoru 
kościelnego, dary na budowę kościoła w Płońsku, sprawy budowy zakładów miejskich np. 
rzeźni, sprawy stowarzyszeń (spisy), informacje o obywatelach pruskich i niemieckich, 
okólniki władz nadrzędnych, informacje dotyczące funkcjonowania komitetów obywatelskich 
w powiecie, sprawy budowy i remontu obiektów publicznych, spisy mienia miast Płońska i 
Zakroczymia, sprawy duchowieństwa rzymskokatolickiego. 

5. J. rosyjski i polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz kartkowy, spis roboczy. 
8. Fałek H., Źródła do dziejów miasta Płońska i byłego powiatu płońskiego w oddziałach AP m. 

st. Warszawy, „Archeion” 1999, t. 100, s. 208–211. 
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9 

1. Powiatowy Związek Komunalny i Sejmik Powiatowy w Ciechanowie, nr zespołu 230 
2. 1930–1936 
3. 8 j.a.; 0,04 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń Sejmiku z roku 1929, budżety i sprawozdania budżetowe Powiatowego 

Związku Komunalnego z lat 1930–1936, protokoły kontroli PZK, sprawozdanie z działalności 
Biura Obwodowego Funduszu Bezrobocia w Ciechanowie z 1925 r. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

10 

1. Powiatowy Związek Komunalny w Płońsku, nr zespołu 1212 
2. 1924–1933 
3. 1 j.a; 0,03 m.b. 
4. Sprawozdania budżetowe z lat 1924–1932. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

11 

1. Powiatowy Związek Samorządowy w Płońsku, nr zespołu 1173 
2. 1929–1939 
3. 15 j.a; 0,12 m.b. 
4. Budżety i sprawozdania rachunkowe z wykonania, statut organizacyjny biura Wydziału 

Powiatowego. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

12 

1. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, nr zespołu 589 
2. 1921–1939 
3. 37 j.a.; 0,49 m.b. 
4. Pozwolenia na broń, świadectwa moralności, korespondencja dotycząca stanu majątkowego 

gminy żydowskiej oraz działu społeczno-politycznego UW w sprawie komunikatów 
propagandowych i ulotek antykomunistycznych wydanych przez duchownych, akta kół 
gospodyń wiejskich, kółek rolniczych, stowarzyszeń, zrzeszeń i związków zawodowych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy, spis roboczy. 

13 

1. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, nr zespołu 2 
2. 1945–1950 
3. 448 j.a.; 5,45 m.b. 
4. Referat Ogólny: sprawy ogólno-organizacyjne Starostwa, dokumentacja dotycząca podziału 

administracyjnego powiatu na gminy i gromady, protokoły lustracji zewnętrznych Starostwa, 
protokoły zebrań pracowników jednostki własnej, protokoły zjazdów starostów powiatowych 
województwa warszawskiego, sprawozdania z działalności Starostwa, statystyka powiatu 
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m.in. z zakresu zatrudnienia, ruchu naturalnego ludności, rolnictwa, przemysłu i handlu, cen, 
budownictwa, rejestracja pracowników państwowych i wykonujących wolne zawody z terenu 
powiatu ciechanowskiego, dokumentacja dotycząca skutków działań wojennych i okupacji 
(wykazy cywilnych ofiar działań wojennych, likwidacja min i bomb na terenie powiatu, 
sprawy związane z pochówkiem zwłok), sprawy osobowe pracowników Starostwa (sygn. 1–
44; 1945–1949).  
Referat Budżetowo-Gospodarczy: Preliminarze budżetowe (sygn. 45–46; 1946–1947). 
Referat Społeczno-Polityczny: Informacje w sprawach politycznych z terenu powiatu, 
sprawozdania sytuacyjne, sprawozdania o stanie bezpieczeństwa w powiecie, protokoły 
rejestracji stowarzyszeń i związków, ewidencja związków zawodowych i współpraca z nimi, 
dokumentacja dotycząca zebrań, wieców, zjazdów, protokoły zgromadzeń Żydów, 
dokumentacja poszczególnych związków zawodowych działających na terenie powiatu (sygn. 
47–89; 1945–1949). 
Referat Administracyjno-Prawny: sprawy polityki przesiedleńczej, sprawozdawczość ogólna, 
szkody wojenne poniesione przez osoby prywatne, spisy ludności, sprawy wywłaszczeniowe, 
sprawy nadzoru nad urzędami stanu cywilnego, sprawy dotyczące obywatelstwa (sygn. 90–
111; 1946–1949). 
Referat Przemysłowy: sprawy ogólne (rejestracja zakładów, wykazy przedsiębiorstw i 
zakładów z terenu powiatu, sprawozdania z działalności), statystyka handlowa i przemysłowa, 
wykazy majątków i przedsiębiorstw opuszczonych i porzuconych, wykazy zakładów 
rzemieślniczych w poszczególnych gminach, okólniki i zarządzenia, nadzór nad podległymi 
zakładami i przedsiębiorstwami, dokumentacja dotycząca zakładów rzemieślniczych (m.in. 
karty rzemieślnicze), rejestry prywatnych zakładów i przedsiębiorstw, spisy spraw (sygn. 112–
147; 1945–1949). 
Referat Aprowizacji i Handlu: sprawozdania z działalności Referatu i plany pracy, 
dokumentacja powiatowych komisji (protokoły i sprawozdania), opisy przedsiębiorstw i 
rejestracja, statystyka handlu, ewidencja zakładów przemysłu spożywczego (sygn. 150–172; 
1945–1950). 
Referat Świadczeń Rzeczowych: protokoły lustracji Referatu, informacje o personelu 
Referatu, księgi obowiązkowych dostaw, protokoły zebrań i posiedzeń komisji, sprawozdania 
z działalności referatu (sygn. 173–178; 1945–1947). 
Referat Wojskowy: sprawozdania z działalności Referatu, sprawy organizacyjne (regulaminy, 
sprawozdania, wytyczne), obsada personalna Referatu, informacje dotyczące akcji 
rozminowywania terenu powiatu (sygn. 179–187; 1945–1949). 
Referat Opieki Społecznej: statystyka i sprawozdania, protokoły lustracji zewnętrznych, 
nadzór nad jednostkami podległymi i podporządkowanymi (sprawozdania i protokoły 
kontroli) (sygn. 188–197; 1945–1947). 
Referat Weterynarii: sprawy personelu weterynarii, ewidencja lekarzy na terenie powiatu 
ciechanowskiego (sygn. 198; 1945). 
Referat Budowlany: sprawy dotyczące nadzoru budowlanego, protokoły posiedzeń 
Powiatowej Komisji Odbudowy, sprawozdawczość i statystyka, planowanie odbudowy miast i 
wsi, wykazy nieruchomości stanowiących własność państwa, ewidencja i współpraca 
przedsiębiorstw budowlanych, dokumentacja budynków, zezwolenia na budowę, sprawy 
grobownictwa wojennego (sygn. 199–232; 1945–1949). 
Referat Kultury i Sztuki: sprawozdania budżetowe, protokoły ze zjazdów i konferencji, 
kwestionariusze budowli kulturalno-artystycznych i zabytkowych, wykazy szkół i lokali 
kulturalno-rozrywkowych, sprawozdawczość i statystyka z zakresu prowadzenia świetlic oraz 
działalności szkół artystycznych na terenie powiatu, zagadnienia martyrologii okresu okupacji, 
informacje dotyczące wystaw objazdowych, akcji ochrony zabytków, kredytów na akcję 
świetlicową (sygn. 233–255; 1945–1949). 
Referat Odszkodowań Wojennych: zestawienia strat osobowych na terenie powiatu, 
sprawozdania i statystyka, kwestionariusze dotyczące rejestracji szkód wojennych (sygn. 256–
269; 1945–1946). 
Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: sprawy parcelacji, sprawozdania z przebudowy ustroju 
rolnego, sprawy likwidacji odłogów, spisy gruntów poszczególnych gromad i maszyn 
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rolniczych, ewidencja gruntów poniemieckich, resztówek i nieruchomości ziemskich 
podlegających reformie rolnej, wykazy młynów, cukrowni, mleczarni, gromadzkie 
zestawienia powierzchni gruntów, statystyka i sprawozdawczość (sygn. 270–283; 1947–
1949). 
Spis roboczy: sprawy obywatelstwa, sprawy gospodarstw poniemieckich i opuszczonych, 
karty rzemieślnicze, akcja przesiedleńcza, sprawy grobownictwa wojennego, sprawy 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, kwestionariusze osobowe strat i zniszczeń 
wojennych, sprawy aprowizacji powiatu (sygn. 284–448; 1945–1950). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 
8. Grochowski A., Archiwum mławskie i jego zasób, „Ziemia Zawkrzeńska” 1996, t. 3, s. 138–

162. 

14 

1. Starostwo Powiatowe w Działdowie, nr zespołu 1070 
2. 1920–1938 
3. 14 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Tygodniowe i miesięczne sprawozdania sytuacyjne oraz kwartalne i półroczne sprawozdania z 

życia polskich związków i stowarzyszeń. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

15 

1. Starostwo Powiatowe w Mławie, nr zespołu 590 
2. 1934–1935 
3. 34 j.a.; 0,08 m.b. 
4. Dokumentacja zakładów drobnego przemysłu — śmietankarnie, odtłuszczarnie mleka, kuźnie, 

mleczarnie, ciastkarnie, rejestracja zakładów przemysłowych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 
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1. Starostwo Powiatowe w Mławie, nr zespołu 14 
2. 1945–1950 
3. 462 j.a; 4,15 m.b.  
4. Referat Ogólny (1945–1949, sygn. 1–20): organizacja wewnętrzna Starostwa i powiatowych 

organów kolegialnych, zarządzenia własne i okólniki, materiały dotyczące podziału 
administracyjnego powiatu, zjazdy i konferencje starostów i wójtów, kontrola Starostwa. 
Referat Społeczno-Polityczny (1945–1949, sygn. 30–53): sprawozdania sytuacyjne dotyczące 
zagadnień politycznych, gospodarczych i akcji przesiedleńczej oraz akta odnoszące się do 
cudzoziemców i mniejszości narodowych. 
Referat Administracyjno-Prawny (1945–1949, sygn. 54–85): materiały dot. zniszczeń 
wojennych, w tym ankiety z gmin, sprawy zmian terytorialnych powiatu (charakterystyki 
gmin), obywatelskie i konsularne. 
Referat Karno-Administracyjny (1946–1949, sygn. 86–89): protokoły i orzeczenia z rozpraw 
karnych, rejestry spraw i sprawozdawczość. 
Referat Przemysłowy (1945–1947, sygn. 90–103): spisy i wykazy zakładów przemysłowych i 
rzemieślniczych i dokumentacja młynów wodnych (plany koncesyjne). 
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Referat Aprowizacji i Handlu (1945–1948, sygn.104): rejestracja, ewidencja i kontrola 
przemysłu hotelarskiego i gastronomicznego, dokumentacja młynów, olejarni, mleczarni i 
piekarni — opisy. 
Referat Przemysłowy — Komisja Notowania Cen: protokoły obrad komisji i sprawozdania z 
lat 1947–1949. 
Referat Świadczeń Rzeczowych: akta osobowe pracowników. 
Referat Opieki Społecznej: akta zakładów opiekuńczych, dary UNRRA, opieka nad 
poszkodowanymi przez wojnę i ich rodzinami. 
Referat Zdrowia: akta szpitali, ośrodków zdrowia i aptek, chorób zakaźnych, stan sanitarny 
miast i wsi. 
Referat Odbudowy: Powiatowa Komisja Odbudowy — protokoły i sprawozdania, protokoły 
narad i sprawozdania z gmin. 
Referat Odszkodowań Wojennych: kwestionariusze o rejestracji szkód wojennych wg gmin. 
Inspektorat Oświaty Rolniczej: dokumentacja ośrodków przekazanych na rzecz oświaty 
rolniczej, sprawozdania oraz zjazdy, konferencje i zebrania oświaty rolniczej. 

5. J. polski 
6. Zespół niezmikrofilmowany, 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 
8. W innej Polsce [w:] Źródła historyczne do dziejów Ziemi Mławskiej 1065–1956, zebrali i 

przygotowali A. Grochowski i R. Juszkiewicz, Mława–Ciechanów 1998, s. 303–503; 
Grochowski A. Materiały archiwalne do dziejów powiatu mławskiego, „Studia mazowieckie” 
1996–1997, nr 1/2–1/2, s. 51–71. 
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1. Starostwo Powiatowe w Płońsku, nr zespołu 1203 
2. 1822–1918 
3. 21 j.a.; 1,00 m.b. 
4. Księgi meldunkowe, listy i skorowidze poborowych, dziennik korespondencji. 
5. J. polski, rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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1. Starostwo Powiatowe w Płońsku, nr zespołu 1143 
2. 1945–1950 
3. 542 j.a; 5,16 m.b. 
4. I. Referat Ogólny: Sprawy ogólne (1946–1950): protokoły i sprawozdania powiatowych 

komisji: cennikowej, koordynacyjnej, kwalifikacyjnej, nadzoru nad dystrybucją 
podstawowych artykułów żywnościowych, odbudowy wsi, przesiedleńczej, usprawnienia 
zaopatrzenia (sygn. 1–19), materiały i wnioski na konferencje starostów (sygn. 20–22), 
zarządzenia wewnętrzne (sygn. 23), protokoły zebrań i odpraw naczelników i kierowników 
urzędów niezespolonych, przewodniczących rad gmin i wójtów (sygn. 24–26); Sprawy 
organizacyjne (1945–1950): sprawozdania z działalności referatów (sygn. 40–44), protokoły 
lustracji gmin i referatów i zarządzenia pokontrolne, statystyka i charakterystyka gmin i 
gromad powiatu (sygn. 59–60, 63–66), zmiany granic (sygn. 61–62), sprawozdania sytuacyjne 
(sygn. 67–78), informacje dotyczące akt sprzed 1939 r. (sygn. 79), sprawy przyjęcia godności 
ojca chrzestnego przez Prezydenta R.P. i życzenia świąteczne dla starosty (sygn. 82–83), 
wykaz organizacji podziemnych w okresie okupacji i zaświadczenia o rozstrzeliwaniu 
ludności przez Niemców (sygn. 84), wykaz książek podlegających wycofaniu 1950 (sygn. 88), 
raporty o nadużyciach podczas rewizji w gminach 1945 (sygn. 90); Kancelaria (1945–1950): 
organizacja starostwa, podział czynności, instrukcja kancelaryjna i rzeczowy wykaz akt, 
wykazy spraw i teczek. 
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II. Referat Społeczno-Polityczny: Sprawy ogólne (1946): przestępczość polityczna i 
organizacja zebrań i wieców (sygn. 105–106); Sprawy bezpieczeństwa publicznego (1945–
1950): zbrodnie niemieckie na ludności (sygn. 107), sprawy bezpieczeństwa i przestępczość 
kryminalna (sygn. 108–113); Sprawy opinii personalnych (1947–1949): opinie o obywatelach 
z okresu okupacji i świadectwa moralności (sygn. 114–118); Sprawy przesiedleńcze (1945–
1950): repatriacja cudzoziemców, dokumentacja dotycząca przesiedlania ludności polskiej, w 
tym zaświadczenia, sprawozdania z akcji przesiedleńczej, sprawozdania z akcji scaleniowej i 
wysiedleńczej okresu okupacji hitlerowskiej (sygn. 136); Sprawy wyznaniowe (1947–1948): 
wykaz nieruchomości różnych wyznań, w tym rzymskokatolickiego, zmiana wyznania (sygn. 
139–141); Sprawy narodowościowe (1945–1950): akta dotyczące mniejszości narodowych i 
cudzoziemców, sprawa wpisywania Polaków na listy niemieckie (sygn. 144), wykazy wdów z 
dziećmi i sierot po zabranych na przymusowe roboty i zamordowanych (sygn. 145), wykazy 
dzieci niemieckich przebywających w gminie (sygn. 147), sprawy ludności cygańskiej i 
rosyjskiej (sygn. 148); Sprawy stowarzyszeń i związków (1945–1950): wykazy, rejestracja i 
ewidencja spółdzielni, związków, stowarzyszeń i partii na terenie powiatu (sygn. 149–155); 
Sprawy grobownictwa wojennego (1948–1949): wykazy cmentarzy, groby wojenne innych 
narodowości (sygn. 156–157). 
III. Referat Budżetowo-Gospodarczy. Preliminarze budżetowe i budżety, sprawy Pożyczki 
Odbudowy Kraju. 
IV. Referat Administracyjny: Sprawy ogólno-prawne (1945–1950): protokoły przejęcia 
majątków poniemieckich (sygn. 170–174), parcelacja w powiecie płońskim, w tym wykazy 
rozparcelowanych majątków, akta podziału poszczególnych majątków, wykazy gminne 
majątków (sygn. 176–235), przejęcie majątku Zdunowo od Oficerskiej Szkoły Broni 
Pancernej i Wojsk Samochodowych (sygn. 236), wywłaszczanie oraz wysiedlanie 
obszarników (sygn. 239–240), zestawienia i wykazy strat wojennych (sygn. 242–249), 
kwestionariusze rejestracji szkód wojennych z poszczególnych gmin (sygn. 250–340); Sprawy 
obywatelstwa i stanu cywilnego 1945–1949; sprawy ogólne ewidencji ludności, sprawy USC, 
w tym wykazy zniszczonych ksiąg (sygn. 344), statystyka ludności powiatu i spis ludności 
powiatu, sprawy obywatelstwa — przywracanie i potwierdzanie obywatelstwa oraz sprawy 
konsularne, pozbawianie obywatelstwa poszczególnych osób (sygn. 359–386). 
V. Referat Karno-Administracyjny (1945–1949): statystyka wykroczeń, protokoły rozpraw 
karno-administracyjnych, rejestr spraw karnych oraz skargi i zażalenia (sygn. 387–390). 
VI. Referat Wodno-Prawny (1947–1949): Sprawozdania z działalności referatu i 
popularyzacja robót szarwarkowych. 
VII. Referat Przemysłu: wykazy zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw i zakładów 
rzemieślniczych, sprawozdania z działalności, protokoły kontroli. 
VIII. Referat Handlu: sprawozdania z działalności referatu, protokoły kontroli, sprawozdania z 
zaopatrzenia ludności w żywność (1948–1949, sygn. 413), sprawy cen, zaopatrzenie w 
żywność Armii Radzieckiej i Polskiej (1945, sygn. 420), sprawozdawczość dotycząca 
artykułów reglamentowanych i obowiązkowych dostaw. 
IX. Referat Pomocy Społecznej: sprawozdania z działalności referatu, protokoły 
polustracyjne, protokoły posiedzeń komisji: kwalifikacyjnej, rozdziału darów UNRRA, 
protokoły Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej i sprawozdawczość z zakresu opieki 
społecznej (sygn. 434–440), akta zakładów opieki społecznej, raporty w sprawie klęsk 
żywiołowych (sygn. 447–449), wywiady społeczne dotyczące umieszczania w zakładach 
opieki. 
X. Referat Kultury: Ankiety w sprawie użytkowania zabytkowych budowli podworskich 
(1948, sygn. 455). 
XI. Referat Rolnictwa: protokoły działalności i inspekcji, protokoły Powiatowej Rady Oświaty 
Rolniczej (sygn. 459), ogólna charakterystyka gospodarcza powiatu i sprawozdania o sytuacji 
w rolnictwie (sygn. 462–463), wpisywanie tytułów własności Skarbu Państwa i nabywców 
działek, akty nadania gospodarstw rolnych osadnikom (sygn. 466), wykazy gruntów kościoła 
ewangelicko-augsburskiego (sygn. 468), wykazy nieruchomości i majątków podlegających 
przejęciu i przejętych na cele reformy rolnej, ewidencja nieruchomości, ziemie dawne 
osadnictwa gromad, wykazy-remanenty ziemi państwowej, przydziały działek (sygn. 473–
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496), przejmowanie i przydział nieruchomości i gospodarstw poniemieckiech i pożydowskich 
(sygn. 491–502), zaświadczenia o posiadaniu gospodarstw i przydziałów, konfiskata mienia 
poniemieckiego i polskiego (sygn. 516–517), sprawy szabrownictwa, obowiązkowe dostawy i 
świadczenia (1945–1946, sygn. 538–539). 
Spis roboczy (1945–1950); utrata i pozbawienie obywatelstwa polskiego (sygn. 542–543). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 
8. Fałek H. Źródła do dziejów miasta Płońska i byłego powiatu płońskiego w oddziałach AP 

m.st. Warszawy, Archeion 1999, t. 100, s. 208–211. 
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1. Wydział Powiatowy w Płońsku, nr zespołu 1207 
2. 1932–1950 
3. 147 j.a.; 1,40 m.b. 
4. Okólniki, statut organizacyjny, zarządzenia, sprawozdania rachunkowe, korespondencja, 

wykazy gruntów, budżety, sprawozdania finansowe, protokoły posiedzenia Wydziału 
Powiatowego, księgi kasowe, księgi osobowe, statystyka, sprawy opieki społecznej i zdrowia, 
kredyty i dotacje, sprawy dyscyplinarne, akta personalne pracowników. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

20 

1. Rada Powiatowa, Sejmik Powiatowy i Powiatowy Związek Komunalny w Mławie, powiat 
mławski, nr zespołu 580 

2. 1931–1937 
3. 5 j.a.; 0,07 m.b. 
4. Sprawozdania rachunkowe Powiatowego Związku Komunalnego w Mławie, protokoły 

posiedzeń Rady Powiatowej i Sejmiku Powiatowego. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 
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1. Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Ciechanowie, nr zespołu 1 
2. 1945–1950 
3. 251 j.a.; 3,15 m.b. 
4. I. Powiatowa Rada Narodowa: Zarządzenia odgórne i własne, wykazy członków Powiatowej i 

gminnych rad narodowych, wójtów, sołtysów, podsołtysów, instytucji, przedsiębiorstw i 
zakładów przemysłowych, odpisy protokołów własnych posiedzeń Prezydium, protokoły 
posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej, sprawozdania własne Powiatowej Rady Narodowej i 
jednostek podległych, akta komisji i podkomisji (protokoły, sprawozdania z działalności, 
korespondencja), protokoły posiedzeń podległych rad narodowych, sprawozdania jednostek 
podległych i nadzorowanych, współpraca z jednostkami podległymi i nadzorowanymi (1945–
1950; sygn. 1–77). 
II. Wydział Powiatowy: Referat Ogólny: organizacja samorządu powiatowego, protokoły 
posiedzeń Wydziału Powiatowego, protokoły kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, 
sprawozdawczość i statystyka ogólna, sprawy ogólno-gospodarcze, oświaty, kultury i sztuki, 
opieki społecznej, zdrowia, biblioteki i szpitala, sprawy budowlane (w tym podania o 
zezwolenia na budowę i plany budynków), ewidencja Niemców przydzielonych do pracy w 
gospodarstwach rolnych, informacje o zniszczeniach wojennych i odbudowie, sprawozdania 
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sytuacyjne starosty, dane statystyczne gmin, sprawy osobowe pracowników Powiatowego 
Związku Samorządowego, sprawy osobowe pracowników jednostki własnej (1945–1950; 
sygn. 78–102); Referat Nadzoru nad Gminami: ogólne sprawy organizacyjne samorządu 
gminnego, wykazy gmin, gromad, wójtów, sołtysów, członków rad, sprawozdania budżetowe, 
sprawy emerytalne pracowników samorządowych i uposażeń, dokumentacja wyborów wójtów 
i sołtysów, szkolenie i dokształcanie pracowników gminnych, ewidencja składu osobowego 
organów samorządowych, zebrania i konferencje, protokoły z posiedzeń i uchwały gminnych 
rad narodowych, budżety i sprawozdania finansowe podległych gmin, sprawy osobowe 
pracowników gminnych (1945–1950; sygn. 103–205); Referat Finansowo-Rachunkowy: 
Budżety Ciechanowskiego Powiatowego Związku Samorządowego wraz ze sprawozdaniami z 
ich wykonania, sprawozdawczość budżetowa przedsiębiorstw miejskich miasta Ciechanowa, 
roczne sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i wydatków budżetowych, sprawy 
podatkowe (1945–1950; sygn. 206–231); Referat Gospodarki Komunalnej: przedsiębiorstwa i 
majątek samorządu powiatowego, wykaz przedsiębiorstw Zarządu Miejskiego i sprawa 
otwarcia bibliotek gminnych, plany finansowo-gospodarcze, sprawy gospodarcze i finansowe 
szpitala i bibliotek, sprawy gospodarcze Wydziału Powiatowego, akta w sprawie przekazania 
mienia poniemieckiego na rzecz Powiatowego Związku Samorządowego, wykazy 
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (1945–1950, sygn. 232–242); Spis 
roboczy: informacje dotyczące spraw sanitarnych, wyciągi z protokołów MRN w 
Ciechanowie, Daniny Narodowe, protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego, wykaz cen 
artykułów i przedmiotów powszechnego użytku w Ciechanowie, sprawy podatku gruntowego 
i budżetu Powiatowego Związku Samorządowego w Ciechanowie (1945–1950; sygn. 243–
251). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 
8. Grochowski A., Archiwum mławskie i jego zasób, „Ziemia Zawkrzeńska” 1996, t. 3, s. 138–

162 
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1. Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Mławie, nr zespołu 13 
2. 1945–1950 
3. 497 j.a; 3,65 m.b. 
4. I. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (1945–1950; sygn. 1–167): przepisy, zarządzenia i 

instrukcje dotyczące organizacji i działania rad narodowych szczebla powiatowego i 
gminnego, sprawy organizacyjne i personalne rad, protokoły posiedzeń Rady i Prezydium 
oraz sprawozdania z ich działalności, akta Komisji Kontroli Społecznej — posiedzenia, 
kontrole i sprawozdania z działalności, odpisy protokołów terenowych rad narodowych, 
zatwierdzanie uchwał terenowych rad narodowych, sprawy podatkowe, oświaty i kultury, 
rolnictwa, leśnictwa, hodowli, akta dotyczące reformy rolnej, majątków poniemieckich i 
opuszczonych, przemysłu i handlu, sprawy społeczno-polityczne, sprawy zmian terytorialnych 
powiatu, komunikacji, sanitarne i zdrowotne wraz z opieką społeczną, powojennej odbudowy 
powiatu i stolicy państwa oraz sprawy osobowe i personalne pracowników biur rad 
narodowych. 
II. Wydział Powiatowy: Referat Ogólny (1945–1950; sygn. 168–213):okólniki i zarządzenia 
własne i władz nadrzędnych, organizacja i posiedzenia Wydziału Powiatowego, sprawy 
oświaty, kultury i sztuki, statystyka powiatu, sprawy uposażenia, ubezpieczenia i emerytalne 
pracowników Wydziału Powiatowego; Referat Nadzoru nad Gminami (1945–1950; sygn. 
214–421): akta z zakresu organizacji samorządu gminnego, pracowników gmin oraz wójtów i 
sołtysów, budżety miasta Mławy i gmin wiejskich wraz z rocznymi sprawozdaniami 
rachunkowymi (odpisy); Referat Finansowo-Rachunkowy (1945–1950; sygn. 422–441): 
budżety Powiatowego Związku Samorządowego i roczne sprawozdania rachunkowe; Referat 
Gospodarki Komunalnej (1945–1950; sygn. 442–462): plany gospodarcze i finansowe 
przedsiębiorstw i zakładów samorządowych, sprawozdania z ich działalności, inwestycje; 
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Referat Pożarnictwa (1946–1949; sygn. 463–480): dokumentację działalności ochotniczych 
straży pożarnych; Spis roboczy (1945–1950; sygn. 481–496): księgi protokołów Rady i 
Prezydium, księgi uchwał Rady, sprawy społeczno-polityczne, likwidacja i tworzenie gromad. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

W innej Polsce [w:] Źródła historyczne do dziejów Ziemi Mławskiej 1065–1956, zebrali i 
przygotowali A. Grochowski i R. Juszkiewicz, Mława–Ciechanów 1998, s. 303–503; 
Grochowski A., Materiały archiwalne do dziejów powiatu mławskiego, „Studia mazowieckie” 
1996–1997, nr 1–2, s. 51–71. 
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1. Powiatowa Rada Narodowa w Ciechanowie, nr zespołu 553 
2. 1973–1975 
3. 77 j.a.; 1,26 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady i posiedzeń komisji i Prezydium, spotkania radnych z wyborcami, 

sprawy organizacyjne Rady i materiały na sesje, realizacja uchwał i postulatów, samorząd 
mieszkańców, konferencje i narady członków organów kolegialnych, odznaczenia państwowe. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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1. Powiatowa Rada Narodowa w Płońsku, nr zespołu 1144 
2. 1945–1950 
3. 505 j.a; 6,61 m.b. 
4. I. Sprawy administracyjne samorządu powiatowego: okólniki i zarządzenia (1945–1946; sygn. 

1–2), korespondencja w sprawach organizacyjnych i ogólno-administracyjnych, protokoły 
posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej oraz odpisy i wyciągi (1945–1950; sygn. 9–29, 63, 
76–78, 81), protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego (1945–1949; sygn. 30–37), wykazy i 
korespondencja w sprawach personalnych i osobowych, protokoły posiedzeń Prezydium PRN 
1945–1946 (sygn. 35), protokoły i korespondencja w sprawach gospodarczych, dane 
statystyczne powiatu i gmin (sygn. 79–80). 
II. Sprawy nadzoru i inspekcji: protokoły posiedzeń PRN (sygn. 85–88, 91–92, 140–142, 187, 
189), protokoły posiedzeń komisji Rady (sygn. 93–107), protokoły zebrań wójtów i sekretarzy 
gmin, akta i protokoły posiedzeń organów gminnych powiatu płońskiego i miasta Płońska 
(sygn. 112–139, 143–177), sprawy osobowe członków rad i pracowników gminnych, sprawy 
sołtysów, budżety terenowe miasta Płońska i gmin powiatu oraz sprawozdania rachunkowe z 
wykonania budżetu (sygn. 205–407), sprawozdania z działalności rad gminnych, kontrola i 
inspekcja gmin (sygn. 411–435), podział administracyjny powiatu i zmiany terytorialne (sygn. 
440–441), sprawy oświaty i kultury (sygn. 443–455), sprawozdania z działalności partii 
politycznych (1947; sygn. 456). 
III. Sprawy finansowo-rachunkowe: budżety Rady Powiatu i Wydziału Powiatowego oraz 
sprawozdania z wykonania, sprawy podatkowe (sygn. 457–495). 
IV. Sprawy działów specjalnych: opieka społeczna i zdrowie, protokoły posiedzeń Rady 
Szpitalnej (1945–1948; sygn. 498), protokoły komisji zdrowia (1946, 1949; sygn. 500, 505), 
klasyfikacja gruntów, protokoły i korespondencja w sprawie ogrodu miejskiego (1947; sygn. 
514), protokoły komisji rolnej i podkomisji oświaty rolniczej (sygn. 516–517). 
V. Sprawy planowania przestrzennego: protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Drogowej 
1949 (sygn. 521) i Powiatowej Komisji Leśnej 1949 (sygn. 527), korespondencja w sprawach 
powodzi (sygn. 531–532). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
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7. Inwentarz książkowy. 
8. Fałek H., Źródła do dziejów miasta Płońska i byłego powiatu płońskiego w oddziałach AP m. 

st. Warszawy, „Archeion” 1999, t. 100, s. 208–211. 
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1. Powiatowa Rada Narodowa w Płońsku, nr zespołu 1195 
2. 1974–1975 
3. 17 j.a.; 0,43 m.b. 
4. Protokoły sesji, sprawy organizacyjne, wnioski i postulaty radnych, odznaczenia państwowe, 

komisje, protokoły posiedzeń PRN. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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1. Powiatowa Rada Narodowa w Żurominie, nr zespołu 730 
2. 1973–1975 
3. 65 j.a.; 0,60 m.b. 
4. Organizacja Rady i sprawy osobowe, protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium i komisji 

wraz z załącznikami, akta zespołów radnych i dotyczące samorządu mieszkańców. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 
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1. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ciechanowie, nr zespołu 35 
2. 1950–1974 
3. 19 362 j.a.; 147,20 m.b. 
4. Wydział Organizacyjno-Prawny (1950–1973): zarządzenia i okólniki Prezydium i wydziału, 

akta dotyczące wyborów do Sejmu i rad narodowych, składy i ewidencja członków rad 
narodowych, sprawy organizacyjne PRN i organizacja sesji, protokoły sesji Rady, ewidencja i 
realizacja uchwał WRN i PRN, spotkania posłów i radnych z wyborcami, interpelacje i 
postulaty posłów i radnych i ich realizacja, dokumentacja komisji stałych Rady — 
regulaminy, ewidencja członków, plany pracy i protokoły posiedzeń, wnioski, opinie i 
zalecenia komisji, materiały z działalności komisji doraźnych (spółdzielczości, podziału 
administracyjnego, odznaczeniowa, akta Rady i konwentu seniorów, zespołów radnych, 
materiały dotyczące działalności Prezydium PRN — materiały na posiedzenia, protokoły 
posiedzeń, ewidencja omawianych zagadnień, ewidencja i realizacja uchwał, postanowień i 
wniosków, akta o sołtysach, zebraniach wiejskich, komitetach blokowych i domowych, 
konferencji i narad członków organów kolegialnych, projekty przepisów prawnych, 
organizacja Prezydium i jego organów (wydziałów i innych komórek organizacyjnych, 
organizacja rad niższego szczebla i ich organów, narady i odprawy pracownicze, plany pracy 
Rady i organów oraz PPRN i jego wydziałów, protokoły sesji i posiedzeń rad niższego 
stopnia, decentralizacja uprawnień, organizacja i technika pracy i jej usprawnienia, podział 
terytorialny powiatu, ustalanie i zmiany nazw miejscowości, ulic i placów, sprawozdawczość 
statystyczna o członkach rad i pracownikach, skargi i wnioski —analiza, ewidencja, 
sprawozdania z załatwiania, teki wydawnicze, akta radiowęzła, wywiady i konferencje 
prasowe, współpraca i współdziałanie z komitetami FJN i innymi organizacjami społecznymi, 
z dzielnicą Warszawa-Wola, realizacja uchwał PZPR, normatywy kancelaryjno-archiwalne, 
kontrola zewnętrzna własnej jednostki, kontrole problemowe wydziału w innych jednostkach 
organizacyjnych Prezydium, ogólne zasady pracy i płac, sprawy etatów, kadry w gminach i 
gromadach, Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. 
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Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego (1954–1973): wieloletnie programy i plany 
rozwoju gospodarczego powiatu ciechanowskiego, szczegółowe projekty wieloletnich planów 
gospodarczych, wskaźniki do tych planów i ich analizy, materiały robocze, roczne plany 
gospodarcze powiatu, sprawozdania i oceny ich wykonania, kartotek potrzeb powiatu, 
inwentaryzacja gospodarki, bilanse siły roboczej, biuletyn statystyczny z 1957 r., opinie 
lokalizacyjne oraz lokalizacje ogólne i szczegółowe, inwestycje i czyny społeczne, 
dokumentacja postulatów i wniosków ludności, regulamin kolegium komisji i protokoły 
posiedzeń, protokoły posiedzeń i narad zespołów specjalnych. 
Wydział Finansowy (1955–1974): budżety zbiorcze powiatu oraz budżety jednostkowe 
terenowe, sprawozdania opisowe z wykonania zbiorczego budżetu powiatu z załącznikami, 
sprawozdania inwestycyjne, protokoły kontroli zewnętrznych wydziału oraz kontrola 
jednostek podległych i nadzorowanych prze wydział, notatki służbowe z inspekcji, 
sprawozdania statystyczne o dochodach i wydatkach budżetowych, akta spraw karnych 
skarbowych, arkusze wymiarowe podatku obrotowego i dochodowego. 
Wydział Spraw Wewnętrznych (1945–1973): plany pracy wydziału i sprawozdania z ich 
wykonania, sprawozdawczość statystyczna, ewidencja i analiza skarg i wniosków, kontrole 
zewnętrzne wydziału oraz kontrola jednostek podległych i nadzorowanych przez wydział, akta 
i rejestry spraw karno-administracyjnych, odtwarzanie treści akta stanu cywilnego, zmiana 
imion i nazwisk, sprawy obywatelstwa polskiego, sprawy nadzoru nad stowarzyszeniami 
(rejestracja i likwidacja, ewidencja), realizacja uchwał własnej PRN, akta skarg i wniosków, 
wycinki prasowe o działalności wydziału, repatriacja, akta o rozminowaniu powiatu, sprawy 
konsularne i dotyczące ludności cygańskiej, postępowanie wywłaszczeniowe, nadzór nad 
działalnością USC, akta referatu wojskowego, w tym protokoły narad, sprawozdania, sprawy 
budżetowo-gospodarcze, Powiatowy Komitet Obrony. 
Wydział Oświaty i Kultury (1955–1973): zbiór własnych aktów normatywnych, organizacja 
wydziału, plany pracy wydziału i sprawozdania i ich wykonania, informacje o działalności 
własnej oraz jednostek podległych, roczne sprawozdania statystyczne z zakresu szkolnictwa i 
sprawozdania z wyników nauczania, materiały ze spotkań nauczycieli z władzami 
politycznymi i administracyjnymi, inspekcje szkół — sprawozdawczość i ocena, organizacja 
szkolnictwa podstawowego, przedszkola i dziecińce, inwestycje i remonty kapitalne remonty, 
konferencje i narady, skargi i wnioski, bilanse potrzeb w zakresie wyposażenia placówek 
oświatowych. 
Wydział Przemysłu, Handlu i Usług (1951–197): organy doradcze i komisje działające przy 
wydziale, narady i odprawy organizowane przez wydział, organizacja wydziału i jego pracy, 
organizacja przedsiębiorstw handlowych i gastronomicznych, sieć placówek, plany 
wieloletnie i roczne w zakresie przemysłu, handlu i usług oraz sprawozdawczość z jego 
realizacji, programy i analizy, sprawozdawczość statystyczna, skargi, wnioski, zażalenia i 
postulaty oraz krytyka prasowa, kontrola zewnętrzna wydziału oraz kontrola jednostek 
podległych, akta zakładów rzemieślniczych, samorząd rzemieślniczy i prywatnego handlu, 
plany wieloletnie i roczne jednostek podległych i sprawozdania z wykonania. 
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu (1952–1973): realizacja uchwał i zarządzeń rad i 
prezydiów powiatu i województwa, zarządzenia wewnętrzne kierownika wydziału, akta 
komisji doraźnych (Komisja Specjalna, Powiatowa Komisja Łowiecka), postulaty wyborcze 
oraz interpelacje posłów i radnych, organizacja wydziału, organizacja jednostek podległych i 
nadzorowanych — szkoły rolnicze i inne, narady i konferencje, plany i programy wieloletnie i 
roczne w zakresie rolnictwa, elektryfikacji wsi, inwestycji, spółdzielczości produkcyjnej, 
sprawozdania, oceny i analizy z jego wykonania, opracowania statystyczne, sprawy 
współpracy z organizacjami politycznymi i społecznymi, skargi, wnioski i zażalenia, 
wystawy, konkursy i pokazy, kontrole zewnętrzne wydziału oraz w jednostkach podległych i 
nadzorowanych przez wydział, sprawy inwestycyjne — dokumentacja projektowo-
kosztorysowa i wykonawstwo, założenia techniczne, mapy gromad powiatu ciechanowskiego, 
sprawy z zakresu obrotu i gospodarki ziemią — reforma rolna, wymiana gruntów, przejęcia 
gospodarstw opuszczonych, uwłaszczenia, dzierżawa gruntów PFZ, inwentaryzacja lasów 
chłopskich, sprawy gleb powiatu — bilans i mapy zasobów, organizacja produkcji rolniczej, 
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zaopatrzenie rolnictwa w wodę i mechanizacja, sprawy łowieckie, pomniki przyrody i oświata 
rolnicza, akta likwidacyjne RSP. 
Wydział Budżetowo-Gospodarczy (1951–1973): organizacja i zakres działania wydziału, 
etaty, plany pracy i sprawozdania z ich realizacji, plany dochodów i wydatków budżetowych 
oraz ich wykonanie (analizy), sprawy kancelaryjne i archiwalne, w tym ewidencja zasobu 
archiwum zakładowego, inwentaryzacja oraz budowa i remonty siedzib gromadzkich w 
powiecie. 
Wydział Skupu (1951–1971): organizacja wydziału, protokoły narad Zespołu Koordynacji 
Skupu, kontrola jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie obowiązkowych dostaw, 
skargi, wnioski oraz postulaty ludności dot. obowiązkowych dostaw, sprawozdania 
statystyczne zbiorcze z obowiązkowych dostaw, sprawozdania i zestawienia wymiarowe oraz 
udzielanie ulg, postępowanie egzekucyjne z zakresu obowiązkowych dostaw. 
Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki (1954–1973): przepisy prawne, uchwały i 
zarządzenia różnych organów i władz z zakresu kultury fizycznej i turystyki, zarządzenia 
przewodniczącego PKKFiT, komisje problemowe, sprawy osobowe komitetu i Prezydium, 
protokoły posiedzeń, narady i konferencje, organizacja komitetu i jednostek podległych, plany 
pracy wydziału i ich realizacja, sprawozdania z działalności ognisk sportowych i zrzeszeń 
LZS oraz Powiatowego Ośrodka Kultury Fizycznej, kontrola zewnętrzna komitetu i jego 
nadzór nad jednostkami podległymi, plany perspektywiczne i roczne rozwoju sportu i 
turystyki w powiecie i sprawozdania z ich wykonania, analiz problemowe i sprawozdawczość 
statystyczna, czyny społeczne i ich wykonanie, skargi, wnioski i postulaty, współpraca z 
organami władzy, propaganda kultury fizycznej i turystyki i wycinki prasowe, odznaki 
sprawności fizycznej, sprawy inwestycji i remontów obiektów i urządzeń sportowych, 
inwentaryzacja bazy turystycznej, ocena rozwoju turystyki oraz zagospodarowanie 
turystyczne powiatu, dokumentacja spartakiad, zawodów i imprez sportowych, organizacja 
ośrodków sportowych, sprawy powszechności wychowania fizycznego i sportu, konkursy w 
dziedzinie kultury fizycznej i turystyki oraz sport szkolny. 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1951–1965): sprawy organizacyjne i 
osobowe, realizacja uchwał, nadzór nad przedsiębiorstwami gospodarki komunalnej i 
mieszkaniowej oraz ich bilanse i inwestycje, sprawozdawczość statystyczna, skargi i 
zażalenia, plany gospodarcze i sprawozdania z ich realizacji, budżet i jego realizacja, 
urządzenia komunalne, sprawy mieszkaniowe, przydział i sprzedaż działek, gospodarka 
terenami, prawo pierwokupu. 
Wydział Komunikacji (1961–1972): protokoły posiedzeń i sprawozdania Komisji 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, organizacja i zakres działania wydziału, problemowe 
plany pracy wydziału i ich wykonanie, postulaty ludności oraz skargi, program działania z 
okazji akcji „Tydzień kultury na jezdni”. 
Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza (1947–1973): sprawy organizacyjne, plany 
pracy i sprawozdania z działalności wydziału, protokoły pokontrolne, zagadnienia wodno-
prawne, dokumentacja techniczna wodno-prawna Cukrowni „Izabelin” w Glinojecku, akta 
spraw wodno-prawnych, prawne skargi i wnioski, projekt regulacji rzeki Wkry odcinek 
Bieżuń-Poniatowo, orzecznictwo i dokumentacja odszkodowawcza za szkody spowodowane 
zalewaniem. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spisy zdawczo-odbiorcze. 
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1. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Działdowie powiat działdowski, nr zespołu 680 
2. [1945] 1950–1973 [1975] 
3. 1218 j.a; 15,30 m.b. 
4. Powiatowa Rada Narodowa: regulamin, uchwały, sprawozdania z działalności rad 

narodowych w powiecie i ich organów, wykazy aktów prawnych wydanych przez PRN w 



 36 

Działdowie i jej Prezydium, rejestr wniosków i postulatów przedwyborczych (1960–1973; 
sygn. 1–20). 
komisje PRN: regulaminy, plany pracy, protokoły posiedzeń i kontroli (1961–1973; sygn. 21–
38). 
Prezydium PRN: zarządzenia, decyzje i postanowienia, biuletyny informacyjne, uchwały, 
plany pracy, dokumentacja komisji działających przy Prezydium (1054–1973; sygn. 39–64). 
Samorząd mieszkańców, sołtysi: informacje z działalności samorządów miasta Działdowa i 
Lidzbarka, protokoły powiatowych narad sołtysów, informacje z przebiegu wyborów sołtysów 
na terenie powiatu, plany i protokoły zebrań wiejskich i narad sołtysów (1969–1973; sygn. 
65–69). 
Wydział Organizacyjno-Prawny: wykaz niepublikowanych aktów normatywnych własnych, 
informacje z realizacji uchwał Prezydium, informacje o weryfikacji i likwidacji komisji i 
zespołów działających przy Prezydium i Wydziałach, wykaz sołectw, regulaminy pracy 
pracowników Prezydium, wnioski w sprawach usprawnień organizacji i metod pracy, 
protokoły narad pracowniczych i narad kierowników zakładów pracy z terenu powiatu, plany 
pracy urzędów miast i gmin powiatu, sprawozdawczość statystyczna, skargi i wnioski, akta 
Komitetu Redakcyjnego Audycji Lokalnych, materiały dotyczące obchodów rocznicy 
Odrodzenia Polski z 1969 r., informacje z realizacji uchwał partyjnych (1956–1973 [1975]; 
sygn. 70–103).  
Rejestr pracowników zatrudnionych w prezydiach rad narodowych powiatu w latach 1945–
1958; rejestr pracowników zwolnionych z pracy w latach 1945–1965; świadectwa pracy i 
zaświadczenia o zatrudnieniu w latach 1945–1974. 
Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: Kolegium PKPG, planowanie i 
sprawozdawczość, wskaźniki do planów i analizy, informacje, sprawozdawczość statystyczna, 
skargi i wnioski, dokumentacja lokalizacyjna (1959–1973 [1974]; sygn. 104–223). 
Wydział Finansowy: organizacja i zakres działania Wydziału, protokoły narad pracowniczych, 
planów pracy i sprawozdania z ich realizacji, plany dochodów i wydatków budżetowych i 
sprawozdania z ich realizacji, analizy wykonania zbiorczego budżetu powiatu, 
sprawozdawczość statystyczna, skargi i wnioski, spisy akt przekazywanych do składnicy akt, 
dokumentacja brakowania akt, protokoły kontroli zewnętrznych i kontroli przeprowadzonych 
w jednostkach podległych, nadzór podatkowy, akta wymiarowe, akta spraw karno-skarbowych 
(1955–1973 [1975]; sygn. 224–483). 
Akta osobowe pracowników Wydziału ([1945] 1950–1973); Akta osobowe pracowników 
Urzędu Skarbowego w Działdowie (1966–1973 [1974]).  
Wydział Budżetowo-Gospodarczy: zakres działania i organizacja wewnętrzna Wydziału, 
plany pracy oraz ich realizacja, skargi i wnioski, ewidencja pieczęci, dokumentacja 
brakowania akt, plany dochodów i wydatków budżetowych oraz sprawozdania z wykonania 
protokoły kontroli zewnętrznych (1959–1973; sygn. 484–494). 
Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza: dokumentacja techniczno-prawna, analiza 
wody i ścieków odprowadzonych z jeziora Grzybińskiego (1962–1972; sygn. 495–519). 
Wydział Komunikacji: plany pracy i sprawozdania z ich realizacji, plany gospodarcze, 
sprawozdania, skargi i wnioski, protokoły kontroli zewnętrznych (1950–1973; sygn. 520–
535).  
Wydział Oświaty i Kultury: organizacja i zakres działania Wydziału, projekty organizacji sieci 
szkolnej, organizacja roku szkolnego w podległych szkołach podstawowych, wykazy 
placówek oświaty dorosłych, plany pracy Wydziału oraz jednostek podległych wraz ze 
sprawozdaniami z ich realizacji, programy rozwoju oświaty i wychowania, oceny i informacje 
w zakresie sytuacji oświatowo-wychowawczej na terenie powiatu, budżety, sprawozdawczość 
statystyczna, skargi i wnioski, protokoły kontroli przeprowadzonych w jednostkach 
podległych i nadzorowanych, sprawy inwestycyjne, orzeczenie konserwatorskie o uznaniu za 
zabytek ( [1946] 1950–1973 [1975]; sygn. 536–604). 
Świadectwa pracy i zaświadczenia o zatrudnieniu nauczycieli w latach 1947–1974.  
Wydział Handlu, Przemysłu i Usług: plany pracy Wydział, informacje z działalności, roczne i 
wieloletnie programy i plany rozwoju przemysłu, handlu, rzemiosła, usług, zakładów 
gastronomicznych i produkcji nakładczej, plany modernizacji sieci detalicznej handlu, analizy 
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gospodarcze oraz oceny rozwoju działalności usługowej, akta skarg i wniosków, karty 
rejestracyjne sklepów i zakładów gastronomicznych, zezwolenia na prowadzenie handlu 
prywatnego, dokumentacja działalności zakładów rzemieślniczych i przemysłowych ([1945] 
1950–1973 [1975]; sygn. 605–658).  
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: organizacja i zakres działania Wydziału, planowanie i 
sprawozdawczość, oceny i informacje o sytuacji w rolnictwie, skargi i wnioski, protokoły 
kontroli, organizacja podległych szkół rolniczych, decyzje nabycia gruntów na cele 
nierolnicze, dokumentacja techniczno-prawna (1958–1973 [1974]; sygn. 659–688). 
Wydział Spraw Wewnętrznych: organizacja i zakres działania Wydziału, protokoły narad 
organizowanych przez Wydział, plany pracy Wydziału i ich realizacja, budżety i ich 
realizacja, informacje z działalności urzędów stanu cywilnego, o zabezpieczeniu ładu i 
porządku, przebiegu orzecznictwa karno-administracyjnego, o działalności stowarzyszeń, o 
ludności cygańskiej, skargi i wnioski, wnioski i postulaty wyborców, wykazy rzeczowe akt, 
spisy dokumentacji przekazywanej do Archiwum Państwowego, protokoły kontroli 
zewnętrznych oraz kontroli przeprowadzonych w jednostkach podległych, odtworzenie aktów, 
sprawy obywatelstwa polskiego, akta stowarzyszeń, sprawy zgromadzeń i obrzędów 
religijnych, inwentaryzacja ([1947] 1950–1973 [1975]; sygn. 689–779).  
Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: organizacja i zakres działania Wydziału, plany i 
sprawozdania, sprawozdawczość statystyczna, informacje i analizy stany opieki społecznej, 
skargi i wnioski, postulaty wyborcze, protokoły kontroli zewnętrznych (1969–1973 [1974]; 
sygn. 780–798).  
Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: oceny i informacje z zakresu turystyki, 
sprawozdania z załatwionych skarg i wniosków, informacje z realizacji wniosków zgłaszanych 
w kampanii wyborczej, wiadomości sportowe wygłaszane w radiowęźle oraz przekazywane 
do prasy (1970–1973; sygn. 799–805).  
Akta osobowe konserwatorów stadionu sportowego w Działdowie (1966–1973 [1974]). 
Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych: plany gospodarcze w zakresie budowy i utrzymania dróg 
i mostów, sprawozdania, protokoły kontroli zewnętrznych, protokoły odbioru końcowego w 
zakresie modernizacji i odnowy dróg (1966–1973 [1974]; sygn. 806–829). 
Spis zdawczo-odbiorczy: projekty organizacyjne podległych szkół na lata szkolne, protokoły 
kontroli przeprowadzonych w podległych szkołach (1951–1973). 
Świadectwa pracy i zaświadczenia o zatrudnieniu w latach 1945–1971 pracowników 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lidzbarku. 
Kartoteka ewidencyjno-adresowo-dowodowa mieszkańców powiatu działdowskiego z lat 
1951–1975. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 

Uwaga: część zespołu w AP Olsztyn Oddział w Nidzicy (nr 37), 1357 j.a. z lat 1950–1975. 
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1. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mławie, nr zespołu 34 
2. [1949] 1950–1973 [1975] 
3. 17 249 j.a.; 113,67 m.b. 
4. Wydział Finansowy ([1949] 1950–1973 [1975]): budżety roczne powiatu i sprawozdania 

opisowo-analityczne z jego wykonania, zestawienia budżetowe wg działów gospodarki 
narodowej, zestawienia dotyczące uzupełnienia budżetu zbiorczego powiatu, zmiany i dotacje 
do budżetu powiatowego i budżetów terenowych, sprawozdania opisowe z wykonania 
budżetów jednostek podległych i nadzorowanych, sprawozdawczość statystyczna z realizacji i 
egzekucji podatków i innych należności finansowych, o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, 
plany pracy wydziału w postaci planów operatywnych poszczególnych referatów i stanowisk 
pracy, kontrole i inspekcje wydziału z lat 1958–1973 głównie z zakresu podatków i opłat, akta 
z kontroli jednostek podległych i nadzorowanych (gromady, jednostki gospodarki 
uspołecznionej, wydziały Prezydium oraz inne jednostki budżetowe), bilanse dochodów i 
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wydatków budżetowych oraz sprawozdania finansowe, akta spraw o stwierdzeniu zasiedzenia 
Skarbu Państwa nieruchomości opuszczonych przez Żydów w Mławie, Szreńsku, Radzanowie 
i Strzegowie, akta spraw karno-skarbowych, akta wymiarowo-odwoławcze podatków 
dochodowego i obrotowego, akta w sprawie o zajęcie nieruchomości rolnych za scalone 
zaległości finansowe, akta Powiatowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie 
dyscypliny budżetowej (sygn. 1–578).  
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (1951–1973 [1974]): plany pracy wydziału, plany 
gospodarcze powiatu mławskiego w zakresie rolnictwa i leśnictwa oraz sprawozdawczość z 
ich realizacji, budżet wydziału i sprawozdania z wykonania, akta w sprawie inwestycji 
powiatu w zakresie rolnictwa, nadzór nad gospodarką zadrzewieniową, upowszechnianie 
wiedzy rolniczej, kontrola wydziału oraz sprawy kontroli jednostek podległych i 
nadzorowanych, akta komisji i zespołów, sprawy gospodarstw ekonomicznie podupadłych, 
ogrodnictwo i łowiectwo, akta dotyczące spółdzielczości produkcyjnej, w tym ich organizacja, 
inwestycje, planowanie gospodarcze, rozwój produkcji zwierzęcej, Państwowy Fundusz Ziemi 
i gospodarka gruntami (sygn. 579–647). 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1947] 1950–1973 [1976]: plany pracy 
wydziału i sprawozdania z ich realizacji z lat 1951–1969, kontrola jednostek podległych i 
nadzorowanych (zakłady i przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej), 
sprawozdawczość statystyczna z zakresu inwestycji w budownictwie komunalnym i rozwoju 
usług komunalnych, plany gospodarcze powiatu w dziedzinie gospodarki komunalnej i 
mieszkaniowej, sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków PRN oraz Prezydium i komisji, 
o załatwianiu skarg, podań i odwołań wraz z aktami spraw, akta dotyczące porządkowania 
miast i osiedli, czynów społecznych, współpracy z innymi jednostkami w realizacji programu 
wyborczego, dokumentacja oraz akta spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym 
przekazywania i przejmowania terenów pod budownictwo spółdzielcze, przekazywanie 
nieruchomości państwowych w wieczyste użytkowanie, wywłaszczanie nieruchomości za 
odszkodowaniem pod budowę zakładów przemysłowych, szkół, dróg, wiaduktów, pomników 
np. na „Kalkówce”, wykup i sprzedaż nieruchomości, teczki dotyczące grobownictwa 
wojennego, które zawierają ewidencję cmentarz i grobów, odręczne szkice cmentarz, akta w 
sprawie opieki i konserwacji grobów i kwater wojennych z okresu II wojny światowej, spisy i 
wykazy poległych i zamordowanych (648–781). 
Wydział Skupu (1959–1973): organizacja i zakres działania wydziału, protokoły narad 
roboczych pracowników wydziału, akta i protokoły posiedzeń zespołów i komisji działających 
przy wydziale (ds. Koordynacji Skupu, Powiatowa Komisja Rozliczeniowa, Komisja Nadzoru 
Spędów), plany pracy wydziału, sprawy obowiązkowych dostaw — zestawienia i 
sprawozdania z realizacji, organizacja skupu, kontraktacji i obowiązkowych dostaw, 
informacje wydziału o przebiegu skupu płodów rolnych i zwierząt rzeźnych, kontrole 
zewnętrzne wydziału (NIK i PWRN), kontrole jednostek podległych i nadzorowanych (biura 
gromadzkie, punkty skupu), rejestry wykonania obowiązkowych dostaw (sygn. 782 – 886). 
Wydział Spraw Wewnętrznych ([1947] 1950–1973 [1974]): organizacja i zakres działania 
wydziału oraz zakresy obowiązków pracowników, protokoły narad roboczych pracowników 
wydziału i biur gromadzkich, plany pracy wydziału i poszczególnych referatów i 
sprawozdania z ich realizacji, sprawozdawczość o zatrudnieniu, działalności stowarzyszeń, 
zabezpieczenia ładu i porządku publicznego, orzecznictwa karno-administracyjnego i 
postępowania mandatowego, informacje o działalności USC, protokoły kontroli zewnętrznych 
wydziału oraz kontroli własnych prowadzonych w jednostkach podległych i nadzorowanych, 
akta w sprawie odtworzenia akt stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk, akta w sprawie 
nadzoru nad stowarzyszeniami — rejestracja i likwidacja, ewidencja, informacje o 
działalności, wywłaszczenia okresowe w związku z elektryfikacją powiatu, akta spraw karno-
administracyjnych oraz rejestry spraw, sprawy wojskowe, w tym organizacja i metody pracy 
referatu wojskowego, narady, listy poborowych, akta skarg i wniosków, ich ewidencja i 
analiza, realizacja wniosków i postulatów wyborców, ewidencja pieczęci, wykazy USC i ksiąg 
stanu cywilnego, materiały dotyczące osiedlania i produktywizacji ludności cygańskiej, 
sprawy wyznaniowe, w tym dotyczące budowy kościoła w Mławie-Wólce, powstania kościoła 
polskokatolickiego, akta z zakresu zgromadzeń i zbiórek publicznych (sygn. 887–1154). 
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Wydział Przemysłu i Handlu ([1926] 1950–1973 [1975]): akta dotyczące koncesjonowania 
prywatnego handlu i gastronomii oraz działalności rzemieślniczej, dokumentacja młynów, 
wiatraków i śrutowników, wieloletnie i roczne programy i plany gospodarcze powiatu oraz 
analizy i sprawozdania dotyczące usług, handlu wewnętrznego, drobnej wytwórczości i 
młynów gospodarczych, sprawozdania opisowe i analizy własne i jednostek nadzorowanych, 
akta komisji i zespołów, dokumentacja narad koordynacyjnych w sprawie zadań planowych i 
zaopatrzenia rynku, metod nadzoru i kontroli gastronomii, wyników kontroli PIH, organizacji 
zaopatrzenia i współpracy z przemysłem, rozdzielniki na artykuły spożywcze i przemysłowe 
oraz deficytowe, informacje dotyczące sieci handlowej i gastronomicznej, nielegalna 
działalność przemysłowa i rzemieślnicza (sygn. 1155–1363). 
Wydział Organizacyjno-Prawny (1950–1973 [1974]): realizacja uchwał, zaleceń, wniosków i 
decyzji władz nadrzędnych (PWRN, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów), protokoły sesji 
PRN z załącznikami, akta dotyczące realizacji uchwał i  wniosków PRN, w tym sprawozdania 
i informacje oraz rejestry i wykazy uchwał, dokumentacja spotkań posłów i radnych ze 
społeczeństwem (plany, protokoły, sprawozdania i informacje z przebiegu) z lat 1952–1973 
oraz postulaty i wnioski składane przez wyborców w kampaniach wyborczych (sygn. 1485–
1577), interpelacje i wnioski radnych i ich realizacja wraz z rejestrami, akta komisji Rady 
zawierające regulaminy, plany pracy, protokoły posiedzeń i prowadzonych kontroli, 
sprawozdania z działalności, materiały odnośnie sądownictwa społecznego przez Społeczne 
Komisje Pojednawcze, akta o funkcjonowaniu zespołów i klubów radnych oraz konwentu 
seniorów, protokoły posiedzeń Prezydium Rady z załącznikami zawierającymi sprawozdania, 
informacje i analizy z działalności organów własnych, jednostek nadzorowanych i 
podporządkowanych jak placówki służby zdrowia, kultury i kultury fizycznej, oświaty i 
wychowania, materiały z dyskusji o projekcie konstytucji, obchodów świąt 22 Lipca i 1 Maja, 
organizacji i umacniania spółdzielni produkcyjnych i przebiegu akcji przesiedleńczej, o 
działalności straży pożarnych, organów wymiaru sprawiedliwości, MO i ORMO, realizacja 
uchwał i postanowień Prezydium oraz wniosków i zaleceń, protokoły narad członków 
organów kolegialnych stopnia powiatowego oraz jednostek niższego szczebla, materiały 
dotyczące decentralizacji zadań i uprawnień oraz usprawnienia metod organizacji pracy, akta 
w sprawie podziału administracyjnego powiatu zawierające charakterystyki gromad (sygn. 
2064, 2069–2070) i dokumentacja Powiatowej Komisji Podziału Administracyjnego (sygn. 
2066), wykazy gromad i ich siedzib z opisem miejscowości (sygn. 2071), publikacja PIS w 
Mławie pt. Podział administracyjny i funkcjonalny jednostek osadniczych powiatu mławskiego 
na dzień 1 październik 1967 (sygn. 2076),wykazy i ustalanie nazw miejscowości i obiektów 
fizjograficznych, charakterystyka gromad i miasta Mławy z roku 1971 (sygn. 2093, akta w 
sprawie nazw uli, placów i parków oraz ich zmiany na terenie miasta Mławy i osad w 
powiecie (sygn. 2094–2095), dokumentacja narad i konferencji kierownictwa i pracowników 
Prezydium z kierownikami urzędów i instytucji miasta i powiatu oraz aktywem społeczno-
politycznym, wykazy i ewidencja członków organów kolegialnych, ocena ich aktywności oraz 
statystyka osobowa, akta skarg, wniosków i zażaleń, rejestry, sprawozdania i informacje o ich 
załatwiania, wyjaśnienia i interwencje w sprawie notatek prasowych, akta dotyczące realizacji 
uchwał instancji partyjnych PZPR, głównie Plenum KC, wniosków i postulatów składanych 
podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych POP, teczka pt. „Dokumentacja informacyjna o 
więźniach Gestapo w obozach w Ciechanowie i Mławie” z roku 1971 (sygn. 2420), akta 
kontroli kompleksowych Prezydium (nieliczne) oraz kontroli jednostek podległych i 
podporządkowanych, głównie prezydiów niższego szczebla i własnych komórek 
organizacyjnych (sygn.1364–2724). 
Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego (1951–1973): roczne plany gospodarcze i 
inwestycyjne powiatu oraz sprawozdania i analizy z ich realizacji, kierunki rozwoju 
gospodarczego i projekt planu gospodarczego i inwestycyjnego na lata 1956–1960 i 1961–
1965, programy rozwoju powiatu w latach 1959–1965, materiały, instrukcje i wytyczne do 
planów 5-letnich na lata 1966–1970 i 1971–1975, sprawozdania z planów wieloletnich 
zawierają zestawienia wydziałowe o uzyskanych efektach planu 1956–1960, sprawozdania i 
analizy wydziałów odnośnie planu na lata 1966–1970, plany inwestycji w latach 1966–1975 w 
zakresie dróg lokalnych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz gazyfikacji, wytyczne i 
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wskaźniki do planów miasta i gromad zawierają m.in. wnioski aktywizacyjne, propozycje 
zadań dla gromad w zakresie dróg melioracji, budownictwa i wykorzystania środków FRR, 
plany inwestycyjne w części łącznie z planami czynów społecznych, bilanse siły roboczej, 
inwentaryzacja powiatu zawiera rejestr występowania kruszywa naturalnego (żwir), kartoteka 
potrzeb powiatu znajduje się opracowanie dotyczące potrzeb i rozwoju powiatu mławskiego w 
latach 1951–1952, lokalizacje ogólne i szczegółowe, akta komisji zawierają protokoły 
posiedzeń kolegium komisji, dokumentację zespołów doraźnych, sprawy realizacji 
programów, uchwał, zarządzeń i instrukcji, interpelacji, dezyderatów i postulatów, karty 
informacyjne miast i gmin z 1973 r. (sygn. 2725–2978). 
Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (1955–1973): skargi i wnioski wraz z rejestrami i 
sprawozdania z ich załatwiania, opracowania statystyczne o pośrednictwie pracy i werbunku, 
materiały z narad i odpraw, organizacja wydziału, plany pracy i sprawozdania z ich 
wykonania, analizy z zakresu pośrednictwa pracy i zatrudnienia, akta kontroli i inspekcji 
wydziału przez PWRN oraz kontroli własnych jednostek podległych i nadzorowanych, akta 
dotyczące współpracy z komórkami Prezydium i współdziałania z komisjami PRN, materiały 
propagandowe o możliwości podjęcia pracy, materiały do szkolenia zawodowego i 
ideologicznego, o stypendiach fundowanych dla studentów szkół wyższych oraz zatrudnienia 
absolwentów szkół wszystkich szczebli, informacje o realizacji wniosków PRN (sygn. 2979–
3070). 
Wydział Komunikacji (1950–1973): akta w sprawie realizacji postulatów wyborców, 
wniosków komisji branżowej Rady oraz uchwał różnych organów, w tym wiejskich instancji 
PZPR o budowę i przebudowę dróg i mostów, telefonizacji wsi, uruchomienia linii 
autobusowych, poprawy nawierzchni ulic w mieście, narady robocze drogomistrzów w 
sprawie wykonania czynów społecznych, akcji odśnieżania i przewozów jesiennych, tematy 
narad pracowników wydziału stanowiły inwestycje i szkolenie uzupełniające kierowców, akta 
Zespołu Koordynacji Przewozów Jesiennych zawierają analizę sytuacji w przewozach 
podstawowej masy towarowej (zboże, ziemniaki, buraki), akta organizacyjne wydziału, 
komisji i zespołów, plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania, skargi i zażalenia, 
dokumentacja czynów społecznych na drogach, w tym wykazy zobowiązań w tym zakresie i 
sprawozdania opisowe z realizacji (sygn. 3071–3112). 
Wydział Budżetowo-Gospodarczy (1952–1973 [1975]): akta z zakresu biurowości i archiwum 
zakładowego całego urzędu zawierające ewidencję zasobu archiwum, protokoły wizytacji 
archiwum państwowego, informacje sprawozdania i meldunki jednostek podległych odnośnie 
uporządkowania akt i archiwów zakładowych, realizacji zaleceń pokontrolnych, instrukcja w 
sprawie postępowania z aktami  likwidowanych gromad i spisy zdawczo-odbiorcze, akta 
kontroli jednostek podległych (gromad) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych, 
sprawozdawczość budżetowa Prezydium i analiza wykonania budżetu administracyjnego z lat 
1955–1973, akta w sprawie przekazania majątku i dokumentacji do powstałego w 1956 r. 
powiatu żuromińskiego, odciski pieczęci zlikwidowanych gmin i powołanych gromad (sygn. 
3113–3187). 
Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki (1961–1968): protokoły posiedzeń 
komitetu, organizacji i zakresu działania, plany pracy komitetu ich realizacja, 
sprawozdawczość o stanie zatrudnienia i funduszu płac, z działalności klubów i kół 
sportowych a także ognisk krzewienia kultury fizycznej, dokumentacja działalności klubu 
sportowego „Mławianka”, LZS, komunikaty i meldunki ze spartakiad i sztafet, materiały o 
przygotowaniach do sezonu turystycznego (sygn. 3188–3206). 
Wydział Statystyki (1950–1961): dokumentacja spisów rolnych w postaci kompletnych 
formularzy spisowych, sprawozdania statystyczne i opisowe dotyczące gospodarki, kultury, 
oświaty w powiecie mławskim oraz poszczególnych jednostkach administracyjnych i 
gospodarczych, publikacje zawierające rocznik statystyczny i biuletyn informacyjny z lat 
1959–1960 (sygn.3207–3370). 
Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury (1950–1973 [1974]): akta z realizacja 
wniosków, postulatów i interpelacji posłów i radnych, uchwał rad narodowych i ich 
prezydiów, dotyczące wykonania programów wyborczych w zakresie rozwoju budownictwa 
oraz produkcji i rozdziału materiałów budowlanych, problemowe plany wydziału i 
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sprawozdania z ich realizacji, sprawozdawczość opisowa i statystyczna o ruchu budowlanym, 
załatwianiu skarg i wniosków, budownictwie i inwestycjach w spółdzielczości produkcyjnej, 
informacje dla KP PZPR w sprawie realizacji budownictwa w mieście i na wsi oraz 
aktywizacji budownictwa wiejskiego, charakterystyka budownictwa w 20-leciu 
międzywojennym i jego stan powojenny, sprawozdania budżetowe wydziału, realizacja 
programów porządkowania miasta i osiedli wiejskich, skargi i zażalenia w sprawie samowoli 
budowlanej, sporów granicznych, przydziału materiałów budowlanych oraz na decyzje 
organów budowlanych, akta o współpracy i współdziałaniu resortowym w sprawie planowania 
przestrzennego, programów inwestycyjnych, sporządzania planów gospodarczych miast i 
osiedli, , współpraca z prasą, pomoc ekspercka i udział w komisjach, opinie urbanistyczne, 
lokalizacje ogólne i szczegółowe, akta w sprawie wydawania uprawnień do prac budowlanych 
i projektowych, akta z zakresu nadzoru  budowlanego, rozbiórek, porządkowania miasta i wsi, 
wyznaczania i uzbrajania terenów dla budownictwa przemysłowego (sygn. 3371–3605). 
Wydział Oświaty i Kultury ([1918] 1950–1973 [1975]): akta realizacji postulatów 
wyborczych oraz uchwał i wniosków rad narodowych, akta komisji doraźnych, okólniki i 
ogólne zarządzenia wydziału oraz dla dyrektorów szkół, sprawy organizacji placówek 
oświatowo-wychowawczych w powiecie i ustalanie ich sieci — projekty organizacyjne, 
podział miasta na obwody szkolne, wykazy szkół, ankiety szkół, organizacja szkolnictwa dla 
pracujących, dokumentacja konferencji i narad  pracowników wydziału, kierowników szkół i 
nauczycieli z organizacjami masowymi w sprawie oświaty dorosłych, zebrania 
międzyszkolnych zespołów metodycznych oraz tzw. konferencji sierpniowych 
(przedmiotowych) zawierające protokoły, referaty kierownika wydziału, sprawozdania z 
przygotowania i przebiegu obrad, plany i sprawozdania wraz z sprawozdawczością 
statystyczną — plany pracy poszczególnych komórek organizacyjnych wydziału, 
sprawozdania dotyczące oświaty dorosłych i zwalczania analfabetyzmu, kultury fizycznej, 
działalności wydziału i jego kierownika, rozwoju sieci kin, innych placówek kulturalnych oraz 
organizacji i instytucji współdziałających w zakresie kultury, plany dydaktyczno-
wychowawcze i administracyjno-gospodarcze szkół, sprawozdania opisowe z działalności 
jednostek podległych i nadzorowanych (szkół, bibliotek, domu kultury), plany i sprawozdania 
gospodarcze wydziału dotyczące oświaty i kultury, w tym również w zakresie inwestycji i 
kapitalnych remontów, akta skarg i zażaleń z lat 1952–1973 dotyczą powszechności 
nauczania, zagadnień wychowawczych, inwestycji i sieci szkolnej na wsi, materiały z zakresu 
nadzoru i kontroli wydziału i prowadzonych przez wydział w jednostkach administracji i 
placówkach oświaty i kultury, akta inwestycji i czynów społecznych zawierają arkusze 
ewidencyjne budów, szkice sytuacyjne, sprawozdawczość i rozliczenia inwestycji, 
zobowiązania czynów społecznych i ich realizacja, zestawienia wyników nauczania i 
klasyfikacji uczniów, akta dokumentujące uroczystości, obchody, akademie i rocznice, sprawy 
dotyczące likwidacji analfabetyzmu z lat 1848–1953 — wykazy analfabetów i sprawozdania z 
walki z analfabetyzmem, akta społecznych komisji W.A., akta poszczególnych placówek 
oświatowo-wychowawczych, w tym ich organizacji, wizytacji, posiedzeń RP. i egzaminów, 
akta dotyczące spraw kultury zawierają informacje z działalności placówek i organizacji 
imprez przez dom kultury, muzeum i bibliotekę, świetlice i kluby kultury, kina i 
stowarzyszenia kulturalne, sprawy ochrony zabytków — decyzje o wpisaniu do rejestru, 
ochrony pomników walki i męczeństwa, akta osobowe nauczycieli powiatu mławskiego 
pracujących w tym zawodzie także przed 1939 r. z informacjami o ich losach wojennych, 
działalności konspiracyjnej i tajnym nauczaniu (sygn. 3606–4488). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spisy zdawczo-odbiorcze. 
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4. Wydział Organizacyjno-Prawny (1950–1974; 1211 j.a.): protokoły sesji PRN; teczki 
poszczególnych komisji PRN: budownictwa i gospodarki komunalnej z lat 1958, 1961–1964, 
1969–1973, budżetu i planowania gospodarczego z lat 1958–1965, 1969–1973, komunikacji z 
lat 1961–1964, 1969–1973, mandatowa z lat 1963, 1969–1973, oświaty i kultury z lat 1958–
1961, 1963–1965, 1969–1973, porządku i bezpieczeństwa publicznego z lat 1961, 1965, 
1969–1973, rolnictwa i leśnictwa z lat 1960–1965, 1969–1973, zaopatrzenia ludności z lat 
1963–1965, 1969–1973, zdrowia, zatrudnienia i pomocy społecznej z lat 1961, 1963–1965, 
1969–1973, protokoły posiedzeń Prezydium PRN, uchwały Prezydium, ewidencja uchwał 
Prezydium, wykaz uchwał i zarządzeń Prezydium z lat 1969–1973, odpisy protokołów rad 
niższych szczebli, protokoły kontroli rad niższego szczebla, protokoły narad z kierownikami 
wydziałów z 1953 r., protokół zdawczo-odbiorczy zlikwidowanych gromadzkich rad 
narodowych 1960–1961, akta skarg i zażaleń i sprawozdawczość z ich wykonania, 
sprawozdania z działalności PRN, Prezydium i komisji, sprawy organizacyjne Prezydium, 
organizacja i formy pracy aparatu Prezydium, podział administracyjny w 1954 r. oraz 
tworzenie, znoszenie i zmiany miast, osiedli i gromad, zmiany nazw miejscowości, ulic i 
obiektów, przepisy i zarządzenia własne, akta wyborów do rad narodowych, narady 
organizowane przez Prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, materiały informacyjne dla 
Prezydium, plany pracy organów kolegialnych, dane dotyczące miasta Płońska z 1960 r. 
(sygn. 867), kontrola jednostek organizacyjnych Prezydium oraz koordynowanie kontroli, 
spotkania posłów i radnych z ludnością, sprawozdania, analizy i oceny dotyczące wykonania 
zbiorczego budżetu powiatu, postulaty wyborców i interpelacje radnych, ogólne zasady pracy 
i płac, postulaty i wnioski do PWRN, statystyczne opracowania końcowe, opracowywanie 
perspektywicznych i wieloletnich planów powiatu, nadawanie odznaczeń państwowych, 
sprawy osobowe i akta osobowe pracowników, rejestracja kółek rolniczych i ochotniczych 
straży pożarnych. 
Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego (1951–1975; 380 j.a): sprawozdanie z 
wykonania planu 6-letniego (sygn. 46), programy rozwoju powiatu, perspektywiczne i 
wieloletnie plany gospodarcze powiatu i sprawozdania z ich wykonania, roczne plany 
powiatowe i sprawozdania z realizacji, oceny i analizy dotyczące wykonania planów 
gospodarczych, plany inwestycyjne oraz poszczególnych dziedzin gospodarki, koordynowanie 
planów, plany wieloletnie gromad, problemowe opracowania monograficzne, wytyczne i 
wskaźniki do planów miast i gromad, materiały robocze i uzupełniające do planów, 
operatywne instrukcje gospodarcze, budżety i plany gospodarcze miasta Płońska i gromad 
powiatu, bilanse materiałowe i siły roboczej powiatu, ankiety zakładów pracy dotyczące 
planów (1958), materiały dotyczące miasta i powiatu, dokumentacja komisji i zespołów 
działających przy PKPG, narady i posiedzenia kolegium komisji (protokoły), interpelacje, 
postulaty i dezyderaty oraz ich realizacja, lokalizacje ogólne i szczegółowe inwestycji w 
powiecie, protokoły posiedzeń rzeczoznawców ds. oceny projektów inwestycyjnych, 
deglomeracja. 
Wydział Finansowy (1956–1974; 221 j.a.): budżety roczne jednostkowe i zbiorcze powiatu 
płońskiego, budżety PRN, sprawozdania z wykonania zbiorczego budżetu powiatu, analizy 
wykonania budżetu, sprawy inwestycji i kapitalnych remontów, sprawozdania z inwestycji, 
bilanse jednostkowe, budżety miasta Płońska i gromad z planem funduszu gromadzkiego, akta 
spraw jednostek i zakładów budżetowych, protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne 
jednostek budżetowych, wnioski i postulaty z kampanii wyborczej. 
Wydział Oświaty i Kultury ([1945] 1950–1975; 118 ja): akta osobowe nauczycieli, 
sprawozdania statystyczne szkół podstawowych i przedszkoli, plany pracy referatów 
wydziału, rozwój oświaty w powiecie (sygn. 19), sprawozdania z wizytacji placówek 
oświatowych, budżet wydziału, kontrole i inspekcje, zarządzenia, sprawy domu kultury, 
protokoły zebrań pracowników wydziału, organizacja jednostek podległych, 5-letni plan 
rozwoju oświaty i kultury w powiecie z 1966 r., plany perspektywiczne własne i jednostek 
podległych, sprawozdawczość statystyczna i sprawozdania budżetowe, konferencje 
kierowników szkół i nauczycieli, biuletyn statystyczny, zjazdy, konferencje i narady — 
protokoły, referaty, relacje i informacje (sygn. 116), ochrona zabytków — wykazy pomników 
i zabytków, decyzje o wpisaniu do rejestru dóbr kultury (sygn. 117), akta Powiatowego 
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Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa — protokoły posiedzeń i 
sprawozdania (sygn. 118). 
Wydział Spraw Wewnętrznych (1950–1975; 203 j.a.): utrata, pozbawienie i poświadczenie 
obywatelstwa, rejestry osób, które utraciły obywatelstwo, sprawy konsularne, sprawy 
ewidencji i kontroli ruchu ludności, odtwarzanie treści akt stanu cywilnego, realizacja polityki 
państwa w stosunku do poszczególnych narodowych, wywłaszczenia, w tym obwieszczenia o 
wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego, akcja repatriacyjna, ustalanie oraz zmiana 
imion i nazwisk, plany pracy i sprawozdania wydziału i oddziałów, sprawy organizacyjne 
wydziału, skargi i zażalenia oraz ich analiza, urzędy stanu cywilnego, w tym nadzór i 
instruktaż, walka z chuligaństwem i alkoholizmem, sprawy karno-administracyjne, 
sprawozdawczość i statystyka z orzecznictwa karno-administracyjnego, postulaty w zakresie 
działania wydziału, kontrola terenu odnośnie spraw wewnętrznych, protokoły kontroli własnej 
jednostki, współpraca z Milicją Obywatelską i Głównym Biurem Adresowym, konferencje i 
narady członków organów kolegialnych, sprawy rejestracji stowarzyszeń, organizacja i zakres 
działania wydziału, zasady i programy szkolenia pracowników, statystyczne opracowania 
końcowe, sprawy sakralne. 
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu (1950–1975; 331 j.a.): akta dotyczące spółdzielni 
produkcyjnych w powiecie — plany gospodarcze i sprawozdania, sprawy inwestycyjne, kółka 
rolnicze — decyzje, obowiązkowe dostawy, w tym sprawozdania z wykonania, Powiatowe 
Koło Pszczelarzy w Płońsku 1956–1973 (sygn. 41), plany gospodarcze, budżet, finanse i 
inwestycje w zakresie rolnictwa i leśnictwa, elektryfikacja wsi, kontrola gromad w zakresie 
działania wydziału, skargi i zażalenia oraz sprawozdania z ich załatwiania, koordynacja 
planów i czyny społeczne, kontrola wydziału przez organy nadrzędne, uchwały i zarządzenia 
w sprawach rolnictwa, sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego, interpelacje, 
dezyderaty i postulaty posłów i radnych, plany i sprawozdania roczne jednostek podległych 
wydziałowi, opracowania statystyczne i analizy jednostek podległych, organizacja wydziału – 
struktura i zakresy czynności, bilanse zasobów rolnictwa i leśnictwa z 1974 r., bilanse i 
sprawozdania Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Poświętne” z lat 1969–1975. 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1951–1975; 141 j.a.): plany gospodarcze 
roczne i wieloletnie w zakresie działania wydziału, plany inwestycji terenowych, budżety i 
jego wykonanie, bilans terenów, inwentaryzacja urządzeń podziemnych, polityka lokalowa, 
organizacja przedsiębiorstw i zakładów, uchwały, zarządzenia i instrukcje, przepisy i 
wytyczne dot. gospodarki komunalnej, kontrola jednostek podległych i nadzorowanych, 
postulaty ludności i interpelacje radnych, spotkania posłów i radnych z wyborcami, sprawy 
związane z mieniem opuszczonym, cmentarze komunalne i wyznaniowe, sprawy 
zagospodarowania przestrzennego miasta i powiatu, Powiatowa Komisja Lokalowa, 
sprawozdania i informacje w zakresie gospodarki komunalnej, opracowania statystyczne, 
kontrola zewnętrzna własnej jednostki. 
Wydział Handlu i Usług (1957–1973; 49 ja): programy powiatowe w zakresie przemysłu, 
handlu i usług, projekt planu 5-letniego w zakresie przemysłu oraz handlu, plany wieloletnie i 
roczne, programy rozwoju usług oraz analizy i sprawozdania z realizacji, plany produkcji 
branży spożywczej, plany rozwoju i analizy ekonomiczne zakładów państwowych i 
spółdzielczych, sprawozdawczość i statystyka, informacje własne, kontrola i inspekcja 
jednostek podległych, narady i konferencje własne, rejestry zezwoleń na prowadzenie 
przemysły prywatnego i rzemiosła. 
Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej (1953–1970; 39 ja): budżet powiatowy w zakresie 
wydziału, protokoły inspekcji w zakresie zdrowia i stanu sanitarnego, sprawy organizacji i 
nadzoru nad placówkami służby zdrowia, przepisy i zarządzenia własne, postulaty dotyczące 
zdrowia. 
Wydział Zatrudnienia (1951–1973; 15 j.a.): sprawozdania z funduszu interwencyjnego, 
postulaty w zakresie zatrudnienia, akta osobowe. 
Wydział Budżetowo-Gospodarczy (1950–1973; 165 j.a.): przepisy, zarządzenia i instrukcje 
dot. sporządzania budżetów, planowanie i sprawozdawczość budżetowa, budżety i ich 
realizacja, preliminarze budżetowe dla wydziałów i referatów Prezydium, sprawy budynków 
i obiektów własnych Prezydium, w tym budowa siedzib rad gromadzkich, realizacja budżetu 
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i otwieranie kredytów, inwestycje i remonty budynków administracyjnych, sprawy 
organizacyjne i osobowe wydziału, kontrola wydziału, protokoły narad pracowniczych, 
sprawy zakładów budżetowych. 
Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (1953–1975; 811 j.a.): pozwolenia 
budowlane, opinie urbanistyczne, lokalizacje ogólne i szczegółowe, projekty budowlane, 
dokumentacja budowy zakładów przemysłowych (Fabryka Mebli w Płońsku, Zakład 
Chemiczny w Bolęcinie), szkół, budynków administracyjnych, w tym opis techniczny 
budynku Prezydium, Zakładu Doświadczalnego Rolnictwa w Poświętnem, sprawy inwestycji 
i kapitalnych remontów, Pracownia Projektowa przy Centralnym Więzieniu w Warszawie, 
dokumentacja typowa-budynki szkolne, budownictwo przykładowe, elektryfikacja wsi, nadzór 
nad budynkami istniejącymi, przepisy, okólniki i zarządzenia z zakresu działania wydziału, 
nadzór budowlany, skargi i zażalenia, sprawy budowlane i geodezyjne, sprawozdania o ruchu 
budowlanym, plany pracy wydziału i sprawozdania, współpraca z jednostkami własnymi, 
statystka budowlana, postulaty, szkolenie pracowników wydziału. 
Spis ogólny: protokoły sesji rad i posiedzeń prezydium wszystkich szczebli, komitety 
blokowe, wystawy pokazy i konkursy, działalność Powiatowego Komitetu Oszczędności, 
sądownictwo społeczne, powiatowy konkurs wojskowy (sygn. 177, 195, 200), ogólne zasady 
pracy i płacy, organizacja i technika pracy, zbiory skarg, wniosków i zażaleń oraz ich analiza i 
sprawozdania z załatwiania, postulaty wyborców i interpelacje radnych, plany pracy 
wydziałów, narady i odprawy pracownicze, współpraca z organizacjami politycznymi i 
społecznymi, decentralizacja uprawnień, odznaczenia państwowe, radiowęzeł, kontrola 
jednostek podległych i narady koordynacyjne, turniej gromad (1971–1972), sprawy sołtysów i 
zebrania wiejskie, interpelacje, wnioski i postulaty posłów i radnych, planowanie gospodarcze 
wieloletnie i roczne, bilanse siły roboczej, karty ewidencyjne zakładów pracy, okresowe 
oceny sytuacji gospodarczej, protokoły posiedzeń aktywu gospodarczego, analizy działalności 
przedsiębiorstw, akta finansowe przedsiębiorstw, cmentarnictwo i grobownictwo wojenne, w 
tym cmentarz wojenny w Bolęcinie, nieruchomości opuszczone i poniemieckie, organizacja 
spółdzielni mieszkaniowych, ewidencja urządzeń komunalnych, gospodarowanie 
nieruchomościami — wywłaszczenia, sprzedaż, przejmowanie i przekazywanie terenów, 
regulowanie tytułów własności, gospodarka energetyczna, ewidencja urządzeń komunalnych, 
akcja porządkowania miast i wsi, dokumentacja referatu wojskowego, głównie w sprawie 
zasadniczej służby wojskowej jak pobór, ćwiczenia, odroczenia, zgromadzenia i zbiórki 
publiczne, współpraca z MO oraz ewidencja wniosków milicji, sprawy związków i 
stowarzyszeń — rejestracja, legalizacja i rozwiązywanie, zgromadzenia publiczne, sprawy 
kolegium karno-administracyjnego, wybory, dokumentacja odwołań, organizacja kolegium i 
rozpraw, postanowienia przewodniczącego i wykonywanie orzeczeń, współpraca z 
prokuraturą, analiza zgonów niemowląt i dzieci, spotkania z oficerami LWP, nadzór nad 
narkotykami, współpraca w zakresie ochrony bezpieczeństwa, sprawy ewidencji ludności, w 
tym sprawy osób przebywających czasowo, cyganie, protokoły narad referatu wojskowego, 
odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego, sprawy zagraniczne, współpraca z biurem 
adresowym, pomoc i opieka społeczna — rozpoznawanie potrzeb, klęski żywiołowe, 
szkolenie inwalidów, skierowania do zakładów opieki społecznej, lecznictwo na wsi, rozdział 
materiałów budowlanych, zaopatrzenie rynku w opał, ogólne wytyczne obrotu artykułami 
przemysłowymi i spożywczymi, polityka cen, nielegalna działalność rzemieślnicza i 
przemysłowa, sieć handlowa, gastronomiczna i usługowa, lokalizacje ogólne i szczegółowe, 
sprawy geodezyjne, w tym archiwizacja geodezyjna i administracja geodezji, decyzje i opinie 
obiektów państwowych, dokumentacja projektowo-kosztorysowa inwestycji, świetlice i kina, 
werbunek do pracy. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spisy zdawczo-odbiorcze. 
8. Fałek H., Źródła do dziejów miasta Płońska i byłego powiatu płońskiego w oddziałach AP m. 

st. Warszawy, „Archeion” 1999, t. 100, s. 208–211. 
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1. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Żurominie, nr zespołu 664 
2. [1955] 1956–1973 [1975] 
3. 6165 j.a.; 31,80 m.b. 
4. Powiatowa Rada Narodowa: regulaminy, organizacja sesji, protokoły sesji, rejestry uchwał, 

realizacja uchwał, plany pracy, protokoły posiedzeń zespołów radnych, skład osobowy rad 
narodowych w powiecie, sprawozdania i informacje z działalności radnych, spotkania posłów 
i radnych z wyborcami, realizacja interpelacji i postulatów radnych, wnioski i postulaty 
wyborców i ich realizacja (1956–1973; sygn. 1–119). 
Komisje Powiatowej Rady Narodowej: sprawy organizacyjne, regulaminy i plany pracy, skład 
osobowy, protokoły posiedzeń i kontroli społecznych, wnioski i ich realizacja (1956–1973; 
sygn. 120–300). 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej: regulaminy obrad, organizacja i protokoły 
posiedzeń, rejestry uchwał, realizacja uchwał i wniosków, rejestr zarządzeń i postanowień, 
zarządzenia i ich realizacja, skład osobowy członków prezydiów rad narodowych powiatu 
żuromińskiego, plany pracy Prezydium PRN i sprawozdania z ich realizacji, skład osobowy i 
protokoły posiedzeń Powiatowego Komitetu Przeciwpowodziowego w Żurominie (sygn. 301–
405; 1956–1973).  
Wydział Organizacyjno-Prawny: organizacja wewnętrzna i zakres działania Wydziałów 
Prezydium PRN w Żurominie oraz prezydiów rad narodowych niższego stopnia, podział 
administracyjny powiatu, protokoły narad pracowników własnego Wydziału oraz 
pracowników prezydiów niższego stopnia, plany pracy Wydziału, analiza uchwał i wniosków 
z posiedzeń prezydiów gromadzkich rad narodowych w powiecie, sprawozdawczość 
statystyczna z zakresu kadr, skargi i wnioski, współpraca i współdziałanie z towarzystwami i 
organizacjami, przepisy kancelaryjne, składnica akt, protokoły kontroli zewnętrznych oraz 
jednostek podległych i nadzorowanych (1956–1973; sygn. 406–589). 
Akta kat. B–50: akta osobowe pracowników Prezydium PRN i Urzędu Powiatowego w 
Żurominie oraz pracowników prezydiów gromadzkich rad narodowych z terenu powiatu 
(1955–1975). 
Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: protokoły i uchwały Kolegium PKPG, 
regulamin pracy Kolegium, skład osobowy, Zespół Rzeczoznawców ds. rozpatrywania 
założeń i dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji, Powiatowa Komisja Oceny 
Projektów Inwestycyjnych, Powiatowy Zespół Terenowej Koordynacji Inwestycji, Powiatowy 
Zespół Koordynacyjny ds. Telefonizacji Wsi, organizacja wewnętrzna i zakres działania 
PKPG, protokoły narad gospodarczych, protokoły narad pracowników, plany pracy oraz 
sprawozdania z ich realizacji, programy rozwoju gospodarczego na terenie powiatu, 
sprawozdania, oceny i analizy wykonania planów rozwoju gospodarczego powiatu, programy 
rozwoju i plany gospodarcze gromad oraz gmin powiatu żuromińskiego, czyny społeczne — 
planowanie i sprawozdania z ich realizacji, bilanse siły roboczej, wykazy strat i zniszczeń 
powstałych na terenie powiatu w wyniku II wojny światowej, problemowe opracowania 
monograficzne, skargi, wnioski i postulaty, normatywy kancelaryjno-archiwalne, składnica 
akt, protokoły kontroli zewnętrznych oraz jednostek podległych i nadzorowanych, opinie i 
dokumentacja lokalizacyjna (1956–1974; sygn. 590–948). 
Wydział Finansowy: organizacja i zakres działania Wydziału, protokoły narad pracowników, 
Komisja Inwentaryzacyjna, Powiatowa Komisja Orzekająca, Komisja Podatkowa, plany pracy 
Wydziału oraz sprawozdania z ich realizacji, budżety zbiorcze i jednostkowe wraz ze 
zmianami, sprawozdawczość finansowo-budżetowa, skargi i wnioski, protokoły kontroli 
zewnętrznych oraz jednostek podległych i nadzorowanych, wymiar podatkowy, zasiedzenia, 
zabezpieczenia prokuratorskie, sprawy karno-skarbowe (1956–1974; sygn. 949–1117).  
Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury: organizacja i zakres działania Wydziału, 
protokoły narad pracowników, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, programy 
rozwoju budownictwa na terenie powiatu, sprawozdawczość statystyczna i analizy, skargi, 
podania i odwołania, współpraca z organizacjami społecznymi, dokumentacja brakowania akt, 
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protokoły kontroli zewnętrznych oraz jednostek podległych i nadzorowanych, opinie 
urbanistyczne i lokalizacji inwestycji (1958–1974; sygn. 1118–1205).  
Akta kategorii B–50: pozwolenia na budowę z lat 1964–1972 wraz z ich rejestrami i 
wykazami, dokumentacja techniczna budynku administracyjnego PPRN w Żurominie, rejestry 
podań w sprawach remontowo-budowlanych, do których nie zachowały się pozwolenia na 
budowę, dokumentacja decyzji o zatwierdzeniu projektów technicznych i planów 
realizacyjnych terenu sektora prywatnego oraz decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, 
dokumentacja stwierdzenia kwalifikacji majstra budowlanego. 
Wydział Budżetowo-Gospodarczy: organizacja i zakres działania Wydziału, protokoły narad 
pracowniczych, plany pracy Wydziału, plany dochodów i wydatków budżetowych wraz ze 
zmianami, sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdawczość statystyczna, dokumentacja 
postępowania w sprawie naruszenia dyscypliny budżetowej, sprawozdawczość i analiza 
załatwianych skarg i wniosków, protokoły kontroli zewnętrznych, akta z zakresu biurowości: 
rzeczowy wykaz akt, spisy zdawczo-odbiorcze akt poszczególnych Wydziałów, protokoły 
wizytacji składnicy akt, dokumentacja brakowania akt (1959–1975; sygn. 1206–1270). 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: organizacja i zakres działania Wydziału, 
protokoły posiedzeń komisji działających przy Wydziale, plany pracy Wydziału oraz 
sprawozdania z ich realizacji, planowanie i sprawozdawczość w zakresie rozwoju gospodarki 
komunalnej i mieszkaniowej, budownictwa mieszkaniowego, inwestycji komunalnych i 
mieszkaniowych oraz czynów społecznych w gospodarce komunalnej, bilanse i zestawienia 
potrzeb mieszkaniowych, programy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
sprawozdawczość w zakresie poprawy stanu sanitarnego w powiecie, skargi i wnioski, 
współpraca z organizacjami społecznymi, protokoły kontroli zewnętrznych oraz kontroli 
przeprowadzonych w jednostkach podległych, informacje w zakresie cmentarnictwa i 
grobownictwa (1959–1974; sygn. 1271–1449).  
Wydział Komunikacji: organizacja i zakres działania Wydziału, protokoły narad 
pracowniczych, plany pracy i sprawozdania z ich realizacji, akta skarg wraz ze 
sprawozdaniami z ich realizacji, rzeczowy wykaz akt, protokoły i zezwolenia na brakowanie 
akt, protokoły kontroli zewnętrznych oraz kontroli przeprowadzonych w jednostkach 
podległych i podporządkowanych (1961–1972; sygn. 1450–1482). 
Wydział Oświaty i Kultury: organizacja i zakres działania Wydziału, sieć i organizacja szkół i 
placówek oświatowo-wychowawczych w powiecie, protokoły narad wewnętrznych 
pracowników Wydziału, protokoły konferencji dyrektorów szkół i przedszkoli, plany pracy 
Wydziału i sprawozdania z ich realizacji, wieloletnie i roczne programy rozwoju oświaty i 
wychowania, programy zadań szkolnictwa i unowocześnienia pracy szkół, sprawozdania z 
wyników nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych, sprawozdawczość 
statystyczna, akta skarg, podań i odwołań, protokoły kontroli zewnętrznych i kontroli 
przeprowadzonych w jednostkach podległych i podporządkowanych, oceny i informacje w 
zakresie sytuacji oświatowo-wychowawczej na terenie powiatu (1958–1973; sygn. 1483–
1595). 
Akta kat. B–50: akta osobowe nauczycieli zatrudnionych w latach 1954–1975. 
Wydział Handlu, Przemysłu i Usług: organizacja i zakres działania Wydziału, akta komisji i 
zespołów działających przy Wydziale, plany pracy oraz informacje z działalności, roczne i 
wieloletnie programy i plany rozwoju przemysłu, handlu, rzemiosła, usług, zakładów 
gastronomicznych i produkcji nakładczej, plany modernizacji sieci detalicznej handlu, analizy 
gospodarcze oraz oceny działalności usługowej, plany budżetowe, sprawozdawczość 
statystyczna, skargi i wnioski, współpraca z organizacjami politycznymi, rzeczowy wykaz akt, 
wnioski i zezwolenia na brakowanie akt, protokoły kontroli zewnętrznych oraz kontroli 
przeprowadzonych w jednostkach podległych i podporządkowanych, protokoły kontroli w 
zakresie prowadzenia nielegalnej działalności gospodarczej, sieć prywatnych zakładów 
rzemieślniczych i placówek handlowych, rejestr rzemieślników, rejestr wydanych kart 
rzemieślniczych i zezwoleń na wykonywanie rzemiosła i przemysłu prywatnego, sprawy 
inwestycyjne (1948–1975; sygn. 1596–1855). 
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: organizacja i zakres działania Wydziału, planowanie i 
sprawozdawczość, sprawozdawczość statystyczna, skargi i wnioski, protokoły kontroli 
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zewnętrznych i kontroli przeprowadzonych w jednostkach podległych i podporządkowanych, 
kółka rolnicze, doświadczalnictwo, koła producentów, sprawy inwestycyjne, obwody 
łowieckie (1960–1974; sygn. 1856–1934). 
Wydział Skupu: organizacja i zakres działania Wydziału, protokoły narad roboczo-
szkoleniowych, działalność komisji i zespołów działających przy Wydziale, planowanie i 
sprawozdawczość, sprawozdawczość statystyczna, skargi i wnioski, protokoły kontroli 
zewnętrznych i kontroli przeprowadzonych w jednostkach podległych, obowiązkowe dostawy, 
sprawy Funduszu Rozwoju Rolnictwa, lokalizacja punktów skupu owoców i warzyw (sygn. 
1935–2045; 1957–1972). 
Wydział Spraw Wewnętrznych: organizacja i zakres działania Wydziału oraz podległych 
prezydiów w zakresie spraw wewnętrznych, informacje o działalności i organizacji urzędów 
stanu cywilnego, protokoły narad koordynacyjnych i szkoleniowych, działalność zespołów i 
komisji, plany pracy Wydziału i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania z orzecznictwa 
karno-administracyjnego, informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
ludności cygańskiej, stanie i ruchu ludności w powiecie, akta skarg, wniosków i postulatów 
wyborczych, dokumentacja współdziałania z organami MO i organizacjami politycznymi, 
sprawy pracy biurowej oraz składnicy akt, protokoły kontroli zewnętrznych oraz kontroli 
przeprowadzonych w jednostkach podległych i nadzorowanych, akta stowarzyszeń, decyzje o 
odtwarzaniu aktów stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk, sprawy obywatelstwa, wnioski i 
decyzje w sprawie zezwoleń na zgromadzenia i obrzędy religijne, sprawy przeprowadzania 
linii energetycznych, telefonicznych i radiofonicznych, sprawy karno-skarbowe — a w tym 
rejestry spraw z przykładowymi aktami spraw o wykroczenia (sygn. 1956–1974; 2046–2343). 
Samodzielny Referat Zatrudnienia: organizacja i zakres działania Referatu, protokoły narady 
roboczej, plany pracy Referatu oraz sprawozdania z ich realizacji, sprawozdawczość, skargi i 
wnioski, biurowość, protokoły kontroli zewnętrznych oraz kontroli przeprowadzonych w 
jednostkach nadzorowanych (1958–1973; sygn. 2344–2399). 
Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: organizacja i zakres działania Wydziału, planowanie i 
sprawozdawczość, skargi, wnioski i postulaty wyborcze, biurowość, protokoły kontroli 
zewnętrznych i kontroli przeprowadzonych w jednostkach podległych i nadzorowanych 
(1958–1973; sygn. 2400–2448). 
Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: Kolegium Komitetu, organizacja i zakres 
działania Komitetu, protokoły narad, planowanie i sprawozdawczość, sprawozdawczość 
statystyczna, biurowość, protokoły kontroli zewnętrznych, sprawy inwestycyjne, ewidencja 
obiektów i terenów sportowych i turystyczno-wypoczynkowych, dokumentacja zawodów i 
imprez sportowych (1959–1974; sygn. 2449–2531). 
Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych: organizacja i zakres działania Zarządu, plany pracy i 
sprawozdania z realizacji, sprawozdawczość statystyczna, informacje z realizacji robót 
drogowo-mostowych, sprawozdania z załatwiania skarg i odwołań, biurowość, protokoły 
kontroli zewnętrznych oraz kontroli przeprowadzonych w jednostkach podległych (1964–
1973; sygn. 2532–2553). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

32 

1. Urząd Powiatowy Mławski ds. Wojskowych, nr zespołu 466 
2. 1894–1906 
3. 56 j.a.; 0,45 m.b. 
4. Akta w sprawach poboru do wojska, badania rekrutów i rezerwistów, zwalniania i 

urlopowania żołnierzy, odroczenia od służby wojskowej, kolejności przeprowadzania zbiórek 
kontrolnych rezerwistów pospolitego ruszenia, skargi na decyzje urzędu, ewidencja 
emerytowanych wojskowych oficerów, sprawy osobowe urzędników poborowych oraz 
wydatki związane z poborem, akta w sprawie kar nakładanych na Żydów za uchylanie się od 
służby wojskowej. 
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5. J. rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 
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1. Urząd Powiatowy Płoński ds. Powinności Wojskowej, nr zespołu 1179 
2. 1895–1917 
3. 300 j.a; 3,20 m.b. 
4. Spisy poborowych, wykazy rekrutacyjne, dodatkowe spisy wylosowanych i odroczonych do 

następnego poboru, spisy zaliczonych do rezerwy, sprawy urlopów i badań lekarskich 
żołnierzy, dzienniki korespondencji wchodzącej i wychodzącej, kontrola dawnych 
zaświadczeń i zeznań, księgi finansowe, prośby, raporty, wykazy osób posiadających prawo 
noszenia medalu „Orła Białego”, nakładanie kar na Żydów uchylających się od służby 
wojskowej, informacje o długach urzędów wojskowych i Szpitala Wojskowego w Modlinie, 
wypełnianie rozkazów mobilizacyjnych, pisemne informacje o zwolnieniu rannych żołnierzy, 
wypłacanie zapomóg rodzinom powołanych do służby wojskowej, skargi apelacyjne 
przedkładane do Warszawskiego Gubernialnego Urzędu ds. Powinności Wojskowej, 
kierowanie na badania do zakładów leczniczych, zaopatrzenie cywilnych i wojskowych 
członków urzędu, sprawdzanie przedłużenia zwolnień na urlop krótkoterminowy, księga 
opieki rodzin powołanych do służby wojskowej, informacje o zabitych i zaginionych, akta i 
dokumenty do spisów poborowych, spis funkcjonariuszy powiatu płońskiego, okólniki i 
rozporządzenia kierowane do wiadomości, zaproszenia na posiedzenia członków urzędu 
własnego, informacje o pełniących służbę i ich rodzinach podlegających wywiezieniu po 
ogłoszeniu mobilizacji w okręgu warszawskim, sprawy poboru rekrutów, skargi rekrutów 
powiatu płońskiego na uznanie zdolności do służby wojskowej, o wykonywaniu rozkazów 
mobilizacyjnych, akta w sprawie pokrycia kosztów mobilizacji i podstawienia podwód dla 
podoficerów, zatwierdzenie planu mobilizacyjnego powiatu płońskiego, sprawy poborowych, 
którzy nie zgłosili się na ogłoszony pobór do wojska, spisy właścicieli koni, protokoły stanu 
zdrowia poborowych, ustalanie wieku poborowych wg wyglądu zewnętrznego, prośby o 
odroczenie służby wojskowej, wypisy z ksiąg meldunkowych i książeczki wojskowe, wykazy 
podwód wyznaczonych do podstawienia podczas mobilizacji, pisma i okólniki Departamentu 
Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, świadectwa mobilizacji, zwalnianie poborowych 
ze służby z powodu choroby, wykazy poborowych, którzy nie powrócili z przepustki,  
protokoły przyjęcia do wojska, świadectwa wypełnienia powinności wojskowej, akta w 
sprawie dezercji. 

5. J. rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz kartkowy. 
8. Fałek H., Źródła do dziejów miasta Płońska i byłego powiatu płońskiego w oddziałach AP m. 

st. Warszawy, „Archeion” 1999, t. 100, s. 208–211. 
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1. Urząd Powiatowy w Ciechanowie, nr zespołu 444 
2. 1974–1975 
3. 467 j.a.; 4,60 m.b. 
4. Akta o charakterze organizacyjnym zawierające: statuty organizacyjne urzędu własnego oraz 

urzędów i przedsiębiorstw nadzorowanych, protokoły narad i odpraw kierowników 
wydziałów, naczelników gmin i sekretarzy biur gminnych dotyczących m.in. wykonania 
zadań gospodarczych przez gminy, problemowe plany pracy urzędu, plany działania 
Naczelnika Powiatu oraz sprawozdania z ich wykonania, sprawy wynikające z obsługi 
organów kolegialnych powiatu odnośnie załatwiania interpelacji i postulatów radnych, w tym 
ich wykazy, plany realizacji i sprawozdania z wykonania, materiały dotyczące zatrudnienia i 
wynagrodzenia pracowników (w tym statystyka stanu zatrudnienia w urzędach) oraz 
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nadawania odznaczeń państwowych, nadzór nad radami i urzędami gminnymi przedstawiają 
analizy protokołów sesji, opinie i interpretacje prawne zarządzeń naczelników gmin i 
protokoły kontroli. Natomiast wyniki kontroli własnych jednostek organizacyjnych znajdują 
się w protokołach kontroli i informacjach o działalności kontrolno-instruktażowej urzędu. 
Akta skarg i wniosków zawierają również informacje opisowe i liczbowe dotyczące ich 
załatwiania, analizy i interpretacji. Artykuły i publikacje prasowe także dotyczą głównie skarg 
i wniosków. W aktach Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego znajdują się m.in. 
materiały do opracowania planów perspektywicznych i wieloletnich, roczne plany społeczno-
gospodarczego rozwoju powiatu oraz sprawozdania, oceny i informacje z ich wykonania. 
Zagadnienia inwestycji powiatowych ilustrują plany i programy inwestycyjne oraz opinie i 
decyzje lokalizacyjne. Ściśle powiązane z problematyką inwestycji są czyny społeczne (plany, 
wykonanie i ocena). Akta wydziału oświaty, wychowania i kultury w części organizacyjnej 
zawierają akty normatywne własne (zarządzenia i okólniki), materiały dotyczące 
przygotowania reformy systemu oświaty w powiecie ciechanowskim i projekt kształcenia 
zawodowego w powiecie w latach 1981–1990. Pozostałe materiały dotyczą prowadzenia 
placówek oświatowych, w tym projekty organizacyjne szkół i ich ewidencjonowanie, sieci 
szkół zbiorczych, wykonywania obowiązku szkolnego, lustracji placówek oświatowo-
wychowawczych. W aktach wydziału spraw wewnętrznych znajdują się problemowe plany 
pracy poszczególnych referatów, sprawy USC, w tym protokoły narad kierowników, 
działalności kolegium ds. wykroczeń (informacje dotyczące pracy kolegium, szkolenia 
członków) oraz Społecznej Komisji Pojednawczej (protokoły postępowania). Ponadto 
występują akta spraw konsularnych, meldunkowych, informacji adresowej i kontroli ruchu 
ludności w powiecie. Wydział przemysłu, handlu i usług zawiera projekty rocznych planów 
gospodarcze powiatu w tym zakresie i sprawozdania z ich wykonania. Jako materiały do 
planów ogólnych służyły plany operatywne i analizy ekonomiczne przedsiębiorstw i zakładów 
w powiecie. Poza tym występują akta dotyczące zakładów rzemieślniczych, w tym ich 
koncesjonowanie, nadzór i kontrola, kategoryzacja zakładów usługowych, nielegalna 
działalność. W aktach wydziału rolnictwa, leśnictwa i skupu znajdują się programy rozwoju i 
plany społecznego-gospodarcze powiatu w zakresie rolnictwa, sprawozdawczość opisowa i 
statystyczna oraz analizy z jego wykonania, wskaźniki do planów, charakterystyka i zadania 
rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych gmin oraz harmonogramy realizacji 
podstawowych zadań z programu rozwoju rolnictwa w gminach, a także okresowe analizy i 
informacje planów społeczno-gospodarczych w gminach i ogólnie w powiecie. Z materiałów 
o charakterze planistycznym występują także plany budownictwa indywidualnego na wsi i 
statystyka budownictwa wiejskiego, elektryfikacji wsi, główne zadania rolnictwa w powiecie 
ciechanowski na 1975 rok. Zagadnienia spółdzielczości produkcyjnej w powiecie 
ciechanowskim dotyczą plany gospodarczo-finansowe, plany inwestycji i kapitalnych 
remontów poszczególnych RSP oraz zbiorcze sprawozdanie roczne o stanie gospodarczo-
finansowym spółdzielni powiatu ciechanowskiego i sprawozdawczość statystyczna dotycząca 
RSP. Natomiast rejestry, ewidencja i teczki poszczególnych kółek rolniczych informują o 
działalności organizacji rolniczych w powiecie ciechanowskim. Ponadto w aktach wydziału 
znajdują się akta z zakresu oświaty rolniczej (inspekcje szkół), konkursów np „Gmina mistrz 
gospodarności” w arkuszach sprawozdawczych gmin i protokołach posiedzeń zespołu d/s 
konkursu. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spisy zdawczo-odbiorcze. 

35 

1. Urząd Powiatowy w Działdowie, nr zespołu 770 
2. 1973–1975 
3. 137 j.a.; 1,05 m.b. 
4. Zarządzenia, decyzje i postanowienia Naczelnika Powiatu, materiały z narad i konferencji, 

plany pracy urzędu, plany rozwoju społeczno-gospodarczego, plany budżetu powiatu, oceny 



 50 

działalności urzędów miasta i gmin, skargi i wnioski, plany finansowe i sprawozdania z ich 
wykonania, sprawozdawczość statystyczna, nadzór nad działalnością USC, kontrola własnej 
jednostki. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

36 

1. Urząd Powiatowy w Mławie, nr zespołu 427 
2. 1974–1975 
3. 371 j.a.; 2,60 m.b. 
4. Sprawy organizacyjne urzędu i jego organów (wydziałów), akty normatywne własne — 

decyzje, postanowienia i zarządzenia Naczelnika Powiatu, kontrola jednostek podległych i 
nadzorowanych (urzędów gmin), kontrole zewnętrzne własnej jednostki, narady i odprawy 
pracowników urzędu i biur gminnych, plany społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu — 
wieloletnie i roczne, plany budżetu terenowego zbiorczego, materiały dotyczące współpracy z 
organami rad narodowych oraz organizacjami politycznymi i społecznymi, skargi i wnioski — 
w tym ich ewidencja oraz analiza, sprawy z zakresu oświaty i kultury, gospodarki terenami i 
nieruchomościami, lokalnego planowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji, akta 
spraw w postępowaniu karno-administracyjnym (ponad 100 j.a.). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

37 

1. Urząd Powiatowy w Płońsku, nr zespołu 1168 
2. 1973–1975 
3. 301 j.a; 3,30 m.b. 
4. Wydział Ogólno-Organizacyjny: organizacja urzędu, decyzje i zarządzenia Naczelnika 

Powiatu (sygn.78–83), rejestr decyzji Naczelnika Powiatu, plany pracy Naczelnika, kwartalne 
i roczne plany pracy, plany narad i kontroli, sprawozdania z ich realizacji, kontrola urzędów 
gmin, ocena działalności naczelników gmin, skargi i zażalenia — analiza, informacje o 
sposobie załatwienia, protokoły narad pracowniczych (sygn. 87–89). 
Wydział Finansowy ([1970] 1973–1975): budżety jednostkowe wydziałów, budżet terenowy 
na rok 1974 (sygn. 101),  
Wydział budżetowo-gospodarczy ([1972] 1973–1975): sprawozdania i analizy dotyczące 
wykonania budżetu. 
Wydział Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki (1973–1975): 
kontrola urzędów gminy w zakresie kultury, statystyka w zakresie oświaty, kultury i sztuki, 
sprawozdawczość dotycząca organizacji bibliotek w powiecie. 
Wydział Spraw Wewnętrznych (1973–1975): plany pracy i kontroli, materiały kolegium 
karno-administracyjnego, sprawozdawczość z orzecznictwa w sprawie wykroczeń, współpraca 
z prokuraturą i sądem, sprawy konsularne, odtwarzanie i ustalanie treści akt stanu cywilnego, 
zmiany imion i nazwisk, sprawy obywatelstwa, rejestracja stowarzyszeń. 
Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji ([1972] 
1973–1975): organizacja pracy wydziału, wieloletnie i roczne plany inwestycyjne, gospodarka 
nieruchomościami, cmentarnictwo i grobownictwo wojenne, interpelacje, wnioski i postulaty 
posłów i radnych, skargi i wnioski. 
Wydział Handlu, Przemysłu i Usług (1973–1975): organizacja wydziału, kontrola zewnętrzna 
wydziału, programy rozwoju, projekty planów powiatu w zakresie przemysłu, handlu i usług, 
opracowania statystyczne, kontrola jednostek podległych i koordynowanych, akta komisji i 
zespołów działających przy wydziale, protokoły zespołu koordynacyjnego ds. usług, 
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ewidencja i rejestracja placówek gastronomicznych i usługowych oraz rzemiosła, analizy 
ekonomiczne, kategoryzacja zakładów usługowych. 
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (1973–1975): zarządzenia, wytyczne, organizacja pracy w 
zakresie sektora rolnego i leśnego, zarządzenia i pisma okólne wydziału, plany pracy i 
budżety, bilanse zasobów rolnictwa i leśnictwa (1973; sygn. 243), organizacja jednostek 
nadzorowanych, wystawy, pokazy i konkursy w zakresie produkcji rolnej, dokumentacja 
projektowa inwestycji rolnych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
8. Fałek H., Źródła do dziejów miasta Płońska i byłego powiatu płońskiego w oddziałach AP m. 

st. Warszawy, „Archeion” 1999, t. 100, s. 208–211. 

38 

1. Urząd Powiatowy w Żurominie, nr zespołu 729 
2. 1973–1975 
3. 485 j.a.; 2,30 m.b. 
4. Zarządzenia i decyzje Naczelnika Powiatu, plany pracy Naczelnika Powiatu, protokoły narad 

kierowników wydziałów i naczelników gmin, akta realizacji wniosków i postulatów 
wyborczych, skargi i wnioski, akta kontroli zewnętrznej urzędu, współpraca z organizacjami 
politycznymi — głównie z PZPR, plany społeczno-gospodarczego rozwoju, sprawozdania, 
budżety — planowanie dochodów i wydatków oraz sprawozdania i informacje z realizacji, 
analizy gospodarcze, plany rozwoju poszczególnych branż, inwestycje, organizacja sieci 
szkolnej, projekty organizacyjne szkół, plany w zakresie oświaty i kultury, sprawy sportu i 
turystyki, sprawy urzędów stanu cywilnego i kolegium ds. wykroczeń, meldunki Cyganów, 
plany i programy z zakresu rozwoju rolnictwa, leśnictwa i skupu, inwestycje w rolnictwie, 
sprawozdawczość statystyczna, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego 
Powiatowa Komisja Lokalowa: orzecznictwo, budżet w zakresie gospodarki komunalnej i 
mieszkaniowej, sprawy porządkowania miast i wsi, grobownictwo wojenne, miejsca pamięci 
narodowej, programy i plany w zakresie przemysłu, handlu i usług.  
Akta kategorii B–50: dokumentację zawierającą decyzje o wydaniu pozwolenia budowlanego 
wraz z załączoną dokumentacją tzw. sektora prywatnego obejmujące budynki mieszkalne, 
inwentarskie i gospodarcze. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

39 

1. Urząd Rejonowy w Ciechanowie, nr zespołu 1048 
2. 1990–1998 [1999] 
3. 60 j.a.; 0,60 m.b. 
4. Statuty, regulaminy organizacyjne, zarządzenia kierownika własnej jednostki, protokoły 

kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, plany budżetowe i ich realizacja, sprawozdawczość 
statystyczna z zakresu ruchu budowlanego, statystyka osobowa, współpraca z innymi 
urzędami i instytucjami. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

40 

1. Urząd Rejonowy w Działdowie woj. ciechanowskie, nr zespołu 818 
2. 1990–1998 [1999] 
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3. 128 j.a.; 2,10 m.b. 
4. Statuty i regulaminy organizacyjne, własne akty normatywne, skargi i wnioski, kontrola 

zewnętrzna i wewnętrzna, narady pracowników, analizy, oceny, informacje, statystyka, budżet 
— przydział środków i realizacja, ochrona krajobrazu i środowiska, statystyka ruchu 
budowlanego współpraca z innymi instytucjami — w tym z Zespołem ds. Informacji UW w 
Ciechanowie, Rejonowa Rada Zatrudnienia. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

41 

1. Urząd Rejonowy w Mławie, nr zespołu 991 
2. 1990–1998 
3. 98 j.a.; 0,70 m.b. 
4. Organizacja, własne akty normatywne, skargi i wnioski, protokoły kontroli zewnętrznych, 

narady pracowników jednostki własnej, budżet, materiały z działalności kolegiów, zespołów i 
komisji, informacje i sprawozdania z działalności oddziałów, sprawozdania i bilanse, 
sprawozdawczość statystyczna, współpraca z innymi instytucjami, sprawy dotyczące 
archiwum zakładowego.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

42 

1. Urząd Rejonowy w Płońsku, nr zespołu 834 
2. 1990–1998 
3. 80 j.a.; 1,10 m.b. 
4. Organizacja urzędu, własne akty normatywne, skargi i wnioski, kontrole, szkolenia, budżet 

województwa i jego realizacja, plany pracy, sprawozdania — roczne, wieloletnie, statystyka, 
informatyzacja, wydawnictwa i publikacje, ochrona krajobrazu, współpraca z instytucjami i 
urzędami,. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

2.3. Akta wyborcze i referenda 

43 

1. Akta wyborów do rad narodowych z terenu powiatu mławskiego w 1954 r., nr zespołu 1081 
2. 1954 
3. 9 j.a.; 0,08 m.b. 
4. Organizacja wyborów, listy kandydatów na radnych, protokoły komisji, informacja o 

wynikach wyborów. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

44 

1. Akta wyborów do rad narodowych z terenu powiatu mławskiego w 1958 r., nr zespołu 1082 
2. 1958 
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3. 10 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Organizacja wyborów, listy kandydatów na radnych, protokoły komisji, informacja o 

wynikach wyborów, obwieszczenie drukowane. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

45 

1. Akta wyborów do rad narodowych z terenu powiatu żuromińskiego w 1958 r., nr zespołu 736 
2. 1958 
3. 2 j.a.; 0,07 m.b. 
4. Organizacja wyborów, protokoły komisji, protokoły przebiegu głosowania w obwodach. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy.  

46 

1. Akta wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu mławskiego w 1961 r., nr 
zespołu 1080 

2. 1960–1961 
3. 13 j.a.; 0,15 m.b. 
4. Sprawy organizacyjne, listy zgłoszonych kandydatów, protokoły Powiatowej Komisji 

Wyborczej, protokoły przebiegu głosowania, obwieszczenie drukowane. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

47 

1. Akta wyborów do Sejmu i rad narodowych z terenu powiatu żuromińskiego w 1961 r., nr 
zespołu 737 

2. 1961 
3. 3 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Zgłoszenia list kandydatów, protokoły przebiegu głosowania w obwodach i okręgach. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

48 

1. Akta wyborów do rad narodowych z terenu powiatu ciechanowskiego, nr zespołu 543 
2. 1965–1973 
3. 4 j.a.; 0,08 m.b. 
4. Ogłoszenia wyborcze, protokoły przebiegu głosowania w obwodach i okręgach, 

obwieszczenia wyników wyborów, protokoły komisji wyborczych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

49 

1. Akta wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu mławskiego w 1965 r., nr 
zespołu 1078 
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2. 1965 
3. 13 j.a.; 0,15 m.b. 
4. Organizacja wyborów, Powiatowa Komisja Wyborcza w Mławie — plany pracy, protokoły 

posiedzeń, dyżury, zgłoszenia kandydatów na radnych, protokoły przyjęcia list kandydatów na 
radnych, protokoły przebiegu głosowania, obwieszczenia i plakaty. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

50 

1. Akta wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu płońskiego w 1965 r., nr 
zespołu 1214 

2. 1965 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Protokoły przebiegu głosowania w obwodach. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

51 

1. Akta z wyborów do rad narodowych z terenu gromady Dzierzgowo powiat Przasnysz w 1965 
r., nr zespołu 785 

2. 1965 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Listy kandydatów, protokoły przebiegu głosowania. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

52 

1. Akta wyborów do Sejmu i rad narodowych z terenu powiatu żuromińskiego w 1965 r., nr 
zespołu 738 

2. 1965 
3. 2 j.a.; 0,03 m.b. 
4. Protokoły przyjęcia list kandydatów, protokoły przebiegu głosowania w obwodach i okręgach. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zzdawczo-odbiorczy. 

53 

1. Akta wyborów do Sejmu i rad narodowych z terenu powiatu Działdowo w 1969 r., nr zespołu 
772 

2. 1969 
3. 4 j.a.; 0,04 m.b. 
4. Akta komisji wyborczej, protokoły komisji wyborczych, informacje o przebiegu i wynikach 

głosowania. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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54 

1. Akta wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu mławskiego w 1969 r., nr 
zespołu 1083 

2. 1969 
3. 8 j.a.; 0,12 m.b. 
4. Organizacja wyborów, protokoły przyjęcia list kandydatów na radnych, protokoły przebiegu 

głosowania. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

55 

1. Akta wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu płońskiego w 1969 r., nr 
zespołu 1177 

2. 1969 
3. 75 j.a; 0,20 m.b. 
4. Protokoły spotkań radnych z wyborcami, spisy wyborców z poszczególnych obwodów 

głosowania. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

56 

1. Akta z wyborów do Sejmu i rad narodowych z terenu gromady Dzierzgowo powiat Przasnysz 
w 1969 r., nr zespołu 786 

2. 1969 
3. 1 j.a.;0,01 m.b. 
4. Listy kandydatów, protokoły przebiegu głosowania. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

57 

1. Akta wyborów do Sejmu i rad narodowych z terenu powiatu żuromińskiego w 1969 r., nr 
zespołu 739 

2. 1969 
3. 6 j.a.; 0,15 m.b. 
4. Protokoły zgłoszenia list kandydatów, protokoły przebiegu głosowania w obwodach i 

okręgach wyborczych, protokoły zebrań wyborczych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

58 

1. Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu powiatu ciechanowskiego z wyborów 
przeprowadzonych w dniu 19.03.1972 r., nr zespołu 551 

2. 1972 
3. 1 j.a.; 0,02 m.b. 
4. Akta z działalności Okręgowej Komisji Wyborczej nr 68 w Ciechanowie. 
5. J. polski. 
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6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

59 

1. Akta wyborów do Sejmu PRL z terenu powiatu Działdowo w 1972 r., nr zespołu 773 
2. 1972 
3. 2 j.a.;0,02 m.b. 
4. Organizacja wyborów, akta komisji wyborczej, protokoły przebiegu głosowania, zestawienia 

wyników wyborów. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

60 

1. Akta wyborów do Sejmu PRL z terenu powiatu mławskiego w 1972 r., nr zespołu 1079 
2. 1972 
3. 3 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Organizacja wyborów, listy i charakterystyki kandydatów na posłów, obwieszczenia, 

protokoły przebiegu głosowania, zestawienia wyników wyborów. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

61 

1. Akta z wyborów do Sejmu PRL z terenu powiatu płońskiego w 1972 r., nr zespołu 1183 
2. 1972 
3. 20 j.a; 0,10 m.b. 
4. Spisy wyborców z obwodów głosowania, regulaminy i protokoły posiedzeń obwodowych 

komisji wyborczych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

62 

1. Akta wyborów do Sejmu PRL z terenu powiatu żuromińskiego w 1972 r. nr zespołu 740 
2. 1972 
3. 2 j.a.; 0,03 m.b. 
4. Wytyczne w sprawie wyborów, przygotowanie akcji wyborczej, sprawdzanie list wyborców, 

spotkania kandydatów na posłów z wyborcami. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

63 

1. Akta z wyborów do rad narodowych z terenu gminy Opinogóra Górna w 1973 r., nr zespołu 
961 

2. 1973 
3. 2 j.a.; 0,02 m.b. 
4. Protokoły posiedzenia gminnej komisji wyborczej, protokoły głosowania w obwodach. 
5. J. polski. 
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6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

64 

1. Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu powiatu działdowskiego z wyborów 
przeprowadzonych w dniu 09.12.1973 r., nr zespołu 545 

2. 1973 
3. 1 j.a.; 0,03 m.b. 
4. Protokoły przebiegu głosowania w obwodach, dokumentacja Powiatowej Komisji Wyborczej 

w Działdowie, obwieszczenia PKW. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

65 

1. Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i powiatowego z terenu 
powiatu mławskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 r., nr zespołu 549 

2. 1973 
3. 7 j.a.; 0,06 m.b. 
4. Akta Powiatowej Komisji Wyborczej i komisji gminnych, wykazy kandydatów do rad gmin i 

powiatu, protokoły przebiegu głosowania, obwieszczenie o wynikach wyborów. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spisy zdawczo-odbiorcze. 

66 

1. Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu powiatu płońskiego z wyborów 
przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 r., nr zespołu 550 

2. 1973 
3. 27 j.a.; 0,16 m.b. 
4. Akta Powiatowej Komisji Wyborczej, spisy wyborców, protokoły przyjęcia list kandydatów, 

protokoły przebiegu głosowania w obwodach. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spisy zdawczo-odbiorcze. 

67 

1. Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu powiatu przasnyskiego z wyborów 
przeprowadzonych w dniu 09.12.1973 r., nr zespołu 546 

2. 1973 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Akta komisji wyborczej, protokoły przebiegu głosowania w obwodach z gmin Czernice 

Borowe i Dzierzgowo. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

68 

1. Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu powiatu pułtuskiego z wyborów 
przeprowadzonych w dniu 09.12.1973 r., nr zespołu 548 
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2. 1973 
3. 1 j.a.; 0,03 m.b. 
4. Protokoły przebiegu głosowania w obwodach, protokoły przyjęcia zgłoszeń list kandydatów 

na radnych, akta komisji wyborczej, obwieszczenie o wynikach wyborów. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

69 

1. Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu powiatu żuromińskiego z wyborów 
przeprowadzonych w dniu 09.12.1973 r., nr zespołu 547 

2. 1973 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Akta komisji wyborczej, protokoły przebiegu głosowania w obwodach. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

70 

1. Akta z wyborów do rad narodowych z terenu miasta i gminy Raciąż w 1973 r., nr zespołu 
1215 

2. 1973 
3. 3 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Protokoły przebiegu głosowania. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

71 

1. Akta wyborów do rad narodowych z terenu gminy Siemiątkowo Koziebrodzkie w roku 1973, 
nr zespołu 951 

2. 1973 
3. 3 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Gminna Komisja Wyborcza: skład, protokoły posiedzeń, zgłoszenia list kandydatów z 

okręgów, obwieszczenia o rejestracji kandydatów. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

72 

1. Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych stopnia wojewódzkiego z terenu 
województwa ciechanowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 21 marca 1976 r., nr 
zespołu 544 

2. 1976 
3. 3 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Organizacja wyborów, akta komisji wyborczych, obwieszczenia, protokoły głosowania, 

wyniki wyborów. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spisy zdawczo-odbiorcze. 
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73 

1. Akta wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu płońskiego w 1976 r., nr 
zespołu 1180 

2. 1976 
3. 14 j.a; 0,20 m.b. 
4. Zawiadomienia o wpisaniu na listy wyborcze osób przebywających na pobyt czasowy, spisy 

wyborców. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

74 

1. Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego z terenu województwa 
ciechanowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 5 lutego 1978 r., nr zespołu 806 

2. 1978 
3. 18 j.a.;0,24 m.b. 
4. Organizacja wyborów, akta komisji wyborczych, zgłoszenia list kandydatów na radnych i 

protokoły ich rejestracji, protokoły przebiegu głosowania w obwodach i okręgach, protokoły 
wyników wyborów. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spisy zdawczo-odbiorcze. 

75 

1. Akta wyborów do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ciechanowie z terenu miasta i gminy 
Lidzbark w roku 1980, nr zespołu 871 

2. 1980 
3. 2 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Organizacja wyborów, protokoły przebiegu głosowania. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

76 

1. Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z 
terenu województwa ciechanowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 17 czerwca 
1984 r., nr zespołu 814 

2. 1984 
3. 58 j.a.; 0,69 m.b. 
4. Kolegia i komisje wyborcze, regulaminy, składy osobowe, plany pracy, protokoły posiedzeń, 

szkolenia, protokoły przebiegu przedwyborczych zebrań konsultacyjnych, zgłaszanie i 
rejestracja okręgowych list wyborczych, charakterystyki kandydatów na radnych, dane 
liczbowe o kandydatach, oświadczenia kandydatów, protokoły przebiegu głosowania w 
obwodach, protokoły i komunikaty o wynikach wyborów. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorcze. 

77 

1. Akta wyborów do Sejmu PRL z terenu gminy Płońsk w 1985 r., nr zespołu 1053 
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2. 1985 
3. 1 j.a.; 0,02 m.b. 
4. Protokoły przebiegu głosowania w obwodach. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

78 

1. Wojewódzki Konwent Wyborczy w Ciechanowie województwo ciechanowskie, nr zespołu 
538 

2. 1985 
3. 2 j.a.; 0,03 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń i uchwały konwentu, zgłaszanie kandydatów na posłów, charakterystyki, 

kandydatów na posłów, protokoły przyjęcia zgłoszeń kandydatów, protokoły spotkań 
kandydatów na posłów z wyborcami, protokoły obywatelskich zebrań konsultacyjnych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

79 

1. Akta komisji ds. referendum ogólnokrajowego z terenu województwa ciechanowskiego z 
referendum przeprowadzonego w dniu 29 listopada 1987 r., nr zespołu 478 

2. 1987 
3. 58 j.a.;0,65 m.b. 
4. Wytyczne organizacyjne, podział na okręgi, składy i regulaminy komisji, protokoły posiedzeń 

komisji gminnych, materiały z narad szkoleniowych, informacje o przebiegu kampanii 
referendalnej, uchwały i obwieszczenia komisji, protokoły przebiegu głosowania w 
obwodach, protokoły zawierające wyniki głosowania, informacje i meldunki o przebiegu 
referendum, protokoły i notatki z kontroli obwodowych komisji i lokali wyborczych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spisy zdawaczo-odbiorcze. 

80 

1. Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z 
terenu województwa ciechanowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 
1988 r., nr zespołu 498 

2. 1988 
3. 106 j.a.; 1,13 m.b. 
4. Kolegia i komisje wyborcze, regulaminy, składy osobowe, plany pracy, protokoły posiedzeń, 

szkolenia, protokoły przedwyborczych zebrań konsultacyjnych, zgłaszanie i rejestracja 
okręgowych list wyborczych, charakterystyki kandydatów na radnych, dane liczbowe o 
kandydatach, oświadczenia kandydatów, protokoły głosowania w obwodach, protokoły i 
komunikaty o wynikach wyborów. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spisy zdawczo-odbiorcze. 

81 

1. Akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu PRL z terenu województwa ciechanowskiego z 
wyborów przeprowadzonych w dniach 04.06 i 18.06.1989 r., nr zespołu 542 
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2. 1989 
3. 45 j.a.; 0,62 m.b. 
4. Protokoły przebiegu głosowania w obwodach, zestawienia wyników głosowania. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

82 

1. Akta wyborów Prezydenta R.P. z terenu województwa ciechanowskiego w 1990 r., nr zespołu 
565 

2. 1990 
3. 4 j.a.; 0,07 m.b. 
4. Protokoły przebiegu głosowania w obwodach, protokoły zbiorczych wyników głosowania w 

województwie, akta wojewódzkiej komisji wyborczej. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

83 

1. Akta komisji wyborczych do rad gmin z terenu województwa ciechanowskiego z wyborów 
przeprowadzonych w dniu 27 maja 1990 r., nr zespołu 556 

2. 1990–1994 
3. 15 j.a.; 0,26 m.b. 
4. Protokoły przebiegu głosowania i wyników wyborów z dnia 27.05.1990 r. oraz z wyborów 

uzupełniających w kadencji 1990–1994, obwieszczenia o rejestracji kandydatów i wynikach 
wyborów, w tym uzupełniających. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

84 

1. Akta wyborów do Sejmu i Senatu R.P. z terenu województwa ciechanowskiego w 1991 r., nr 
zespołu 612 

2. 1991 
3. 9 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Akta Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Ciechanowie, rejestracja kandydatów na 

senatorów, protokoły przebiegu głosowania w obwodach, wyniki wyborów. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

85 

1. Referendum w sprawie odwołania Rady Gminy w Płośnicy województwo ciechanowskie z 6 
września 1992 r., nr zespołu 810 

2. 1992 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Organizacja referendum, akta gminnej komisji, protokoły przebiegu głosowania i wyników 

referendum. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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86 

1. Akta wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa 
ciechanowskiego z 19.09.1993 r., nr zespołu 811 

2. 1993 
3. 16 j.a.; 0,29 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń Okręgowej Komisji Wyborczej i Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, 

rejestracja kandydatów na posłów i senatorów, protokoły przebiegu głosowania w obwodach. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

87 

1. Akta wyborów do rad gmin województwa ciechanowskiego z 19 marca 1994 r., nr zespołu 
809 

2. 1994–1997 
3. 23 j.a.; 0,50 m.b. 
4. Zarządzenia WKW, obwieszczenia WKW, protokoły i wyniki głosowania, obwieszczenia o 

kandydatach na radnych, dokumenty z wyborów uzupełniających. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

88 

1. Akta z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa 
ciechanowskiego w roku 1995, nr zespołu 876 

2. 1995 
3. 8 j.a.; 0,14 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń WKW, drugie egzemplarze protokołów przebiegu głosowania w 

obwodach, wyniki głosowania. 
5. J. polski.  
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy.46 

89 

1. Referendum konstytucyjne w dniu 25 maja 1997 roku, nr zespołu 1031 
2. 1997 
3. 7 j.a.; 0,14 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji ds. Referendum, protokoły przebiegu głosowania 

w referendum konstytucyjnym, zbiorcze wyniki głosowania na obszarze województwa 
ciechanowskiego, zestawienie statystyczne z referendum, preliminarz wydatków na zadania 
zlecone gminom w związku z organizacją referendum konstytucyjnego.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

90 

1. Akta referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Mławie w dniu 28 maja 1995 roku, 
nr zespołu 877 

2. 1995 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
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4. Organizacja referendum, akta miejskiej komisji, protokoły przebiegu głosowania i wyników 
referendum. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

91 

1. Referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego oraz o 
powszechnym uwłaszczeniu obywateli w dniu 18 lutego 1996 roku, nr zespołu 1032 

2. 1996 
3. 11 j.a.; 0,26 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji ds. Referendum, protokoły przebiegu głosowania 

w obwodach, zbiorcze wyniki głosowania na obszarze województwa ciechanowskiego, 
zestawienie statystyczne z referendum, preliminarz wydatków na zadania zlecone gminom w 
związku z organizacją referendum.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

92 

1. Akta wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 29 września 1997 roku, nr zespołu 1030 
2. 1997 
3. 15 j.a.; 0,38 m.b. 
4. Protokoły rejestracji list kandydatów na posłów, protokoły posiedzeń OKW, protokoły 

przebiegu głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów, wyniki głosowania, wyniki 
wyborów na posłów w okręgu, zestawienie statystyczne z wyborów, preliminarz wydatków na 
zadania zlecone gminom w związku z organizacją wyborów.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

93 

1. Akta wyborów do rad gmin i rad powiatów w 1998 roku, nr zespołu 1029 
2. 1998–2002 
3. 294 j.a.; 3,29 m.b. 
4. Protokoły rejestracji list kandydatów na radnych, protokoły posiedzeń gminnych i 

obwodowych komisji wyborczych, obwieszczenia, uchwały, akta wyborów uzupełniających.  
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

94 

1. Akta wyborów Prezydenta RP w dniu 8 października 2000 roku, nr zespołu 1084 
2. 2000 
3. 62 j.a; 0,60 m.b. 
4. Uchwały zarządów gmin i miast dotyczące powołania obwodowych komisji wyborczych, 

protokoły posiedzeń Okręgowej Komisji Wyborczej w Ciechanowie, protokoły posiedzeń 
obwodowych komisji wyborczych, protokoły przebiegu głosowania w obwodzie, statystyka 
wyborcza, preliminarze wydatków na zadania zlecone gminom w związku z organizacją 
wyborów. 

5. J. polski.  
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6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

95 

1. Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Pokrzywnica przed upływem 
kadencji, nr zespołu 1122 

2. 2000 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Wnioski inicjatorów referendum i postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie 

przeprowadzenia referendum. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

96 

1. Akta wyborów do Sejmu RP i Senatu RP z dnia 23 września 2001 roku, nr zespołu 1085 
2. 2001 
3. 64 j.a; 0,80 m.b. 
4. Obwieszczenia o podziale na okręgi wyborcze i obwody głosowania, uchwały, zarządzenia, 

protokoły posiedzeń obwodowych komisji wyborczych, dokumenty komisji wyborczych, 
urzędowe obwieszczenia, komunikaty, protokoły przebiegu głosowania w obwodach na 
okręgowe listy kandydatów na posłów i senatorów, informacje statystyczne dotyczące 
wyborów, dokumentacja nadzoru okręgowych komisji wyborczych nad przestrzeganiem 
prawa wyborczego. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

97 

1. Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy przed upływem kadencji w dniu 11 
lutego 2001 roku, nr zespołu 1245 

2. 2001 
3. 2 j.a; 0,01 m.b. 
4. Sprawy organizacyjne związane z przeprowadzeniem referendum, protokoły przebiegu 

głosowania, protokoły zawierające zestawienia wyników. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

98 

1. Akta wyborów do organów samorządu terytorialnego w roku 2002, nr zespołu 1121 
2. 2002–2005 
3. 411 j.a.; 4,60 m.b. 
4. Uchwały komisji wyborczych, dane dotyczące kart do głosowania, obwieszczenia, rejestracja 

kandydatów, wyniki głosowania, protokoły przebiegu głosowania, sprawozdania finansowe 
komitetów. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spisy zdawczo-odbiorcze. 
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99 

1. Referendum ogólnokrajowe w dniu 8 czerwca 2003 roku, nr zespołu 1246 
2. 2003 
3. 56 j.a.; 0,50 m.b. 
4. Organizacja pracy Komisarza Wyborczego w Ciechanowie i jego nadzór nad przestrzeganiem 

prawa wyborczego, powoływanie i odwoływanie obwodowych komisji ds. referendum 
(zarządzenia wójtów, burmistrzów i prezydentów), uchwały i obwieszczenia o podziale na 
obwody głosowania, protokoły przebiegu głosowania w obwodzie z obszaru właściwości 
Komisarza Wyborczego w Ciechanowie, protokoły czynności komisji obwodowych przed 
rozpoczęciem głosowania w każdym z dwóch dni głosowania, protokoły posiedzeń i uchwały 
komisji obwodowych, urzędowe obwieszczenia, protokoły przekazania kart do głosowania, 
ocena stanu przygotowania lokali wyborczych, plany pracy i kontroli z poszczególnych gmin. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

100 

1. Akta wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r., nr zespołu 
1068 

2. 2004 
3. 75 j.a.; 0,67 m.b. 
4. Organizacja i posiedzenia Rejonowej Komisji Wyborczej w Ciechanowie, jej nadzór nad 

przestrzeganiem prawa wyborczego, uchwały, urzędowe obwieszczenia obwodowych komisji 
wyborczych, protokoły przebiegu głosowania w obwodach, protokoły zawierające wyniki 
głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, 
informacje statystyczne o wyborach. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

101 

1. Akta wyborów do Sejmu i Senatu RP z dnia 15 września 2005 roku, nr zespołu 1244 
2. 2005 
3. 66 j.a.; 1,00 m.b. 
4. Uchwały, zarządzenia i obwieszczenia w sprawie podziału na okręgi wyborcze i obwody 

głosowania, organizacja pracy okręgowych komisji wyborczych, powoływanie i 
rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych, nadzór nad przestrzeganiem prawa 
wyborczego, obwieszczenia o rejestracji okręgowych list kandydatów na posłów i senatorów, 
dokumentacja obwodowych komisji wyborczych z poszczególnych gmin — protokoły 
posiedzeń i uchwały komisji, obwieszczenia, komunikaty, protokoły przebiegu głosowania w 
obwodach, informacje statystyczne o przeprowadzeniu wyborów. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

102 

1. Wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 roku, nr zespołu 1269 
2. 2009 
3. 55 j.a; 0,78 m.b. 
4. Akta obwodowych komisji wyborczych — protokoły posiedzeń, uchwały, obwieszczenia, 

protokoły głosowania w obwodowych komisjach wyborczych; dokumentacja komisji 
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rejonowej w Ciechanowie — sprawy organizacyjne i posiedzeń komisji, nadzór nad 
przestrzeganiem prawa wyborczego, powoływanie komisji obwodowych, uchwały, 
zarządzenia i obwieszczenia o podziale na obwody głosowania, obwieszczenia o rejestracji 
okręgowych list kandydatów na posłów do PE, protokoły wyników głosowania na okręgowe 
listy, informacje statystyczne o wyborach. 

5. J. polski. 
6. Zespół niemikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

3. Akta miast, cechów i gmin 

3.1. Miasta 

3.1.1. Akta miast 
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1. Akta miasta Ciechanowa, nr zespołu 112 
2. 1821–1950 
3. 339 j.a.; 3,20 m.b. 
4. Okres zaboru rosyjskiego (1821–1866): akta dotyczące czystości miasta, stanu ulic i 

budynków (sygn. 1). 
Okres II Rzeczypospolitej (1918–1939): protokoły posiedzeń Rady Miasta z lat 1924–1925, 
budżety miasta, sprawy podatkowe, akta Publicznej Szkoły Dokształcającej, sprawy szpitala i 
korepondencja ogólna burmistrza. 
Okres okupacji niemieckiej (1939–1945): dokumentacja hydrologiczna miasta — studia 
wstępne. 
Okres Polski Ludowej (1945–1954). 
Referat Organizacyjny: protokoły sesji Rady z 1950 r., protokoły posiedzeń Prezydium z lat 
1945–1948 i komisji Rady, sprawozdania z działalności Rady, plan 6-letni odbudowy miasta z 
1945 r. (sygn. 15), korespondencja Zarządu z Komendanturą Wojenną z 1945 r. (sygn. 16), 
kwestionariusze i dane charakterystyczne miasta. 
Referat Finansowy: budżety miasta i sprawozdania z jego wykonania, preliminarze budżetowe 
i bilanse przedsiębiorstw miejskich (browar i rzeźnia), księgi podatkowe. 
Referat Administracyjny: sprawy ewidencji ludności miasta i powiatu, sprawy USC, księgi 
kontroli ruchu ludności, domowe książki meldunkowe, gromadzkie książki meldunkowe, 
spisy ludności i sprawozdania sumaryczne, spisy ludności poszczególnych gromad powiatu 
ciechanowskiego, dane statystyczne o ruchu i stanie ludności, sprawy dowodów osobistych, 
protokoły odpraw prowadzących meldunki, sprawy dotyczące przedsiębiorstw miejskich. 
Referat Techniczny: klasyfikacja gruntów, sprzeciwy w sprawach wywłaszczeniowych. 
Spis roboczy: protokoły sesji MRN z lat 1945–1948, księga protokołów posiedzeń MRN z lat 
1949–1950, księga protokołów Zarządu Miejskiego z roku 1950. 

5. J. polski, niemiecki 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 
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1. Akta miasta Działdowa, nr zespołu 684 
2. 1891–1948 
3. 31 j.a.; 0,54 m.b. 
4. Dokumentacja budowy sieci i urządzeń wodociągów, kanalizacji i gazu w Działdowie, 

instrukcje i statuty organizacyjne, akta osobowe urzędników miejskich, korespondencja 
burmistrza z okresu okupacji niemieckiej. 
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5. J. polski, niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

Uwaga: część zespołu w AP Olsztyn (nr 251; [1794] 1801–1945; 1534 j.a.; 17,60 m.b.). 
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1. Akta miasta Mławy, nr zespołu 29 
2. 1912–1954 
3. 766 j.a.; 5,70 m.b. 
4. Referat ogólny: uchwały, postanowienia, okólniki i zarządzenia Rady Miejskiej, Zarządu, 

burmistrza i komisji, zbrodnie niemieckie — wykaz poległych, statystyka, regulamin 
wewnętrzny Zarządu Miejskiego z 1945 r., sprawy osobowe radnych i pracowników 
miejskich. 
Referat Finansowy: budżety i preliminarze budżetowe, sprawy podatkowe, księgi finansowe, 
sprawozdania rachunkowe z 1947 r. 
Referat Administracji Ogólnej: akta Biura Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności w Mławie, w 
tym rejestry osób przybywających i opuszczających miasto, domowe książki meldunkowe, 
statystyka ludności miasta, sprawy personalne i szkolenia osób prowadzących meldunki, 
szczegółowe protokoły majątków pożydowskich i opuszczonych z 1946 r. (sygn. 185), sprawy 
sądowe dotyczące nieruchomości i mieszkań, przydział lokali dla urzędów, instytucji oraz 
zakładów i przedsiębiorstw, statystyka produkcji rolnej, ceny wolnorynkowe, piekarnie 
miejskie, akta w sprawie świadczeń rzeczowych. 
Referat Społeczny: sprawy bezpieczeństwa publicznego, opieka nad rodzinami ofiar wojny, 
opieka nad młodzieżą, sprawy pożarowe i powodziowe, akta dotyczące akcji „Tydzień walki z 
analfabetyzmem”. 
Referat Spraw Technicznych: remonty szkół powszechnych, sprawozdanie o stanie budynków 
szkolnych z 1945 r., utrzymanie dróg i mostów, zezwolenia na budowę, plany sytuacyjne, 
protokoły oględzin Komisji Technicznej, sprawy pomiarów miasta. 
Referat Gospodarki Majątkowej I Przedsiębiorstw: roczne sprawozdania z działalności 
stolarni, sprawy wodociągów i kanalizacji, majątek Łomia — protokoły przejęcia i kontroli, 
sprawozdania statystyczne przedsiębiorstw samorządu miejskiego z lat 1949–1950. 
Spis roboczy: księgi ludności miasta z lat 1900–1930, teczki korespondencji sprzed 1939 r. w 
sprawach artykułów spożywczych, podatku stemplowego, statystyki zwierząt hodowlanych, 
rzeczy znalezionych oraz Komisji Budowlanej, ubezpieczenia pracowników miejskich, 
protokoły posiedzeń Komitetu Odbudowy m. Mławy z lat 1925–1937 (sygn. 260), sprawy 
warsztatów miejskich, hal targowych i sklepów przy Magistracie, komunikacja, ceny, opieka 
społeczna i bezrobocie, utrzymanie parku, skweru oraz elektrowni miejskiej, dokumentacja 
Referatu Technicznego ZM zawierająca pozwolenia budowlane z projektami i planami 
sytuacyjnymi (sygn. 302–763), sprawy kasy miejskiej oraz likwidacji Magistratu mławskiego 
z lat 1916–1918, budżet miasta na rok 1930/31, dokumentacja techniczna wodociągów w 
Mławie z 1945 r. (sygn. 292–293).  
Akta po 1945 r. zawierają m.in.: sprawy ogólno-administracyjne, dotyczące bezpieczeństwa 
publicznego, okólniki i rozporządzenia władz, protokoły zestawiające straty wojenne, wykaz 
grobów żołnierzy sowieckich, budżet na rok 1945/46, księgi ewidencji ludności, ogłoszenia, 
orzeczenia sądowe w sprawach lokalowych, korespondencję z zakresu USC. 

5. J. polski, rosyjski i niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy i spis roboczy. 
8. W innej Polsce [w:] Źródła historyczne do dziejów Ziemi Mławskiej 1065–1956, zebrali i 

przygotowali A. Grochowski i R. Juszkiewicz, Mława–Ciechanów 1998, s. 303–503; 
Grochowski A., Zbiory kartograficzne w zasobie Archiwum Państwowego m.st. Warszawy 
Oddział w Mławie, ich znaczenie dla badań regionalnych, „Ziemia Zawkrzeńska”, t. 8, Mława 
2004, s.289–306. 
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1. Akta miasta Płońska, nr zespołu 1156 
2. 1920–1950 [1951] 
3. 317 j.a; 2,45 m.b. 
4. Okres II Rzeczypospolitej: protokoły Rady Miejskiej z lat 1920–1926, 1928–1937, 1939 

(sygn. 1–6, 8), protokoły Magistratu m. Płońska z lat 1927–1927 (sygn. 11), protokoły 
posiedzeń Zarządu Miejskiego z lat 1934–1936 (sygn. 13), protokoły komisji rewizyjnej z lat 
1936–1938, statuty, regulaminy i instrukcje działania organów miejskich, sprawy dowodów 
osobistych, domowe książki meldunkowe (sygn. 38–57), sprawy zadłużenia miasta — 
pożyczki (sygn. 59–71), budżety miasta (sygn. 75–90), sprawozdania z wykonania budżetu 
(sygn. 91–106), akta osobowe pracowników miejskich i nauczycieli (sygn. 287–319). 
Okres II wojny światowej: akta dotyczące podatków, organizacja ZM i budżet na rok 1940. 
Okres 1945–1950: protokoły sesji Rady z lat 1945–1950 (sygn. 111–121), akta komisji Rady 
(sygn. 122–128), protokoły posiedzeń Prezydium z lat 1946–1948, 1950 (sygn. 129–134), 
protokoły posiedzeń ZM z lat 1945–1950 (sygn. 135–151), organizacja biura ZM, protokoły 
kontroli ZM z roku 1950, akta gospodarstw rolnych i podatkowe, plan miasta (sygn. 172), 
organizacja ogrodu powiatowego w Płońsku (sygn. 173) księgi dłużników i wierzycieli, 
domowe książki meldunkowe (sygn. 185–203), budżety ZM z lat 1945–1950 (sygn. 204–230), 
sprawozdania z wykonania budżetu z lat 1945–1949, księgi podatkowe. 

5. Język polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 
8. Fałek H., Źródła do dziejów miasta Płońska i byłego powiatu płońskiego w oddziałach AP m. 

st. Warszawy, „Archeion” 1999, t. 100, s. 208–211. 
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1. Akta miasta Żuromina, nr zespołu 53 
2. 1924–1950.. 
3. 283 j.a.; 3,12 m.b. 
4. Okres II Rzeczypospolitej: księga i listy podatków państwowego i samorządowego oraz 

dowody do akt ślubnych z 1928 r. 
Okres Polski Ludowej (1945–1950). 
Referat Ogólno-Administracyjny: statuty i regulaminy ZM i MRN, struktura organizacyjna 
ZM, składy osobowe Rady, Prezydium i komisji z 1950 r., sprawy organizacyjne, 
charakterystyka miasta, sprawy głosowania ludowego w 1946 r., sprawy osobowe radnych i 
pracowników miejskich, sprawy sądowe dotyczące majątku parafii rzymskokatolickiej w 
Żurominie, bezpieczeństwo i porządek publiczny, rolnictwo — akcja siewna, sprawy 
przesiedleńcze, statystyka rolna, wykaz osób powracających z robót w Niemczech, dane 
dotyczące osób wywiezionych do obozów i więzień podczas okupacji, ewidencja ludności, 
akta USC (akta zbiorcze), sprawy wojskowe — w tym spisy podoficerów rezerwy i b. tajnych 
organizacji wojskowych, w stanie spoczynku i zawodowej służby czynnej, spisy do celów 
poborowych, akta dotyczące przemysłu i handlu, ankieta na temat rzeźni miejskiej, sprawy 
weterynarii i hodowli ze spisami inwentarza, sprawy aprowizacji i walki z drożyzną, akta 
oświaty, kultury i sztuki, charakterystyka miasta, zdrowie publiczne i opieka społeczna. 
Referat Finansowy: budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, rejestry, księgi i sprawozdania 
podatkowe, wykazy nieruchomości do celów podatkowych. 
Referat Techniczny: sprawy drogowe i szarwarkowe. 
Spis roboczy: protokoły posiedzeń ZM z lat 1946–1949, protokoły posiedzeń Prezydium 
MRN z lat 1946–1950, księga protokołów Komisji Kontroli Społecznej z lat 1947–1950, 
budżet administracyjny z 1949 r., plany finansowo-gospodarcze, roczne sprawozdanie 
rachunkowe za 1946 r., wykazy nieruchomości do podatków, sprawy dowodów osobistych, 
sprawy budowlane i odbudowy, projekty budowlane. 

5. J. polski. 
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6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy i spis roboczy. 

3.1.2. Prezydia miejskich rad narodowych 
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1. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ciechanowie powiat ciechanowski, nr zespołu 392 
2. 1951–1974 
3. 241 j.a.; 3,66 m.b. 
4. Dokumentacja działalności organów kolegialnych — protokoły z załącznikami sesji MRN, 

posiedzeń Prezydium MRN, komisji miejskich, dokumentacja wykonania uchwał i 
wniosków Rady, Prezydium i komisji, plany pracy organów kolegialnych oraz i ich realizacja, 
protokoły zebrań samorządu mieszkańców (komitety blokowe), akta spotkań posłów i radnych 
z wyborcami. Dokumentacja działalności biura Prezydium, m.in. w zakresie zadań 
dotyczących gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, kontroli, inspekcji i lustracji, komisja 
przydziału mieszkań i ogólnie gospodarki lokalami. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spisy zdawczo-odbiorcze. 
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1. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Działdowie powiat działdowski, nr zespołu 685 
2. 1956–1973 [1974] 
3. 158 j.a.; 1,33 m.b. 
4. Akta działalności MRN, Prezydium, komisji miejskich i oraz samorządu mieszkańców — 

regulaminy, protokoły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania, protokoły kontroli, 
dokumentacja działalności Biura Prezydium w zakresie organizacji, planowania i 
sprawozdawczości, ochrony zabytków. 

5. J. polski 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 
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1. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lidzbarku powiat działdowski, nr zespołu 687 
2. 1950–1972 
3. 121 j.a.; 1,51 m.b. 
4. Protokoły załącznikami sesji MRN, posiedzeń Prezydium MRN, komisji miejskich, 

dokumentacja działalności Biura Prezydium dotycząca organizacji, planowania i 
sprawozdawczości, kontroli zewnętrznych, skarg i wniosków, wieloletnie i roczne plany 
rozwoju gospodarczego, budżety, sprawozdania statystyczne, protokoły narad pracowniczych, 
akta radiowęzła, materiały z konkursu „Mistrz Gospodarności”, akta samorządu mieszkańców 
(komitety blokowe). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 
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1. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mławie powiat mławski, nr zespołu 426 
2. 1950–1973 
3. 241 j.a.; 3,85 m.b. 
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4. Akta dotyczące działalności organów kolegialnych: protokoły sesji MRN, posiedzeń 
Prezydium MRN, komisji miejskich, realizacja uchwał i wniosków Rady, komisji oraz 
Prezydium, interpelacji i postulatów radnych, sprawy organizacyjne, planowanie i 
sprawozdawczość, dokumentacja spotkań posłów i radnych z wyborcami, protokoły zebrań 
samorządu mieszkańców (komitetów blokowych). Materiały związane z wykonywaniem 
przez Prezydium funkcji terenowego organu administracji państwowej: budżety miasta, 
nadzór nad działalnością placówek handlowych, wykonywanie zadań w zakresie gospodarki 
komunalnej i mieszkaniowej, w tym rozdział mieszkań przez komisję koordynacyjną, 
organizacja aparatu Prezydium, kontrola zewnętrzna, wykonywanie zaleceń organów 
kontrolnych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spisy zdawczo-odbiorcze. 
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1. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Płońsku, nr zespołu 1051 
2. 1950–1973 
3. 360 j.a.; 4,44 m.b. 
4. Protokoły sesji MRN, posiedzeń Prezydium MRN, komisji miejskich, działalności Komitetów 

Blokowych, uchwały MRN, plany pracy Prezydium MRN i jej komisji, akta dotyczące 
spotkań z radnymi, postulaty wyborców, plany budżetowe, sprawozdania, akta dotyczące 
inwestycji na terenie miasta oraz działek przeznaczonych pod budowę domków 
jednorodzinnych, sprawy wywłaszczeniowe, rejestry mieszkańców m. Płońska, książki 
meldunkowe, protokoły kontroli zewnętrznych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 
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1. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Raciążu powiat Sierpc, nr zespołu 753 
2. 1951–1972 [1973] 
3. 259 j.a.; 2,81 m.b. 
4. Protokoły z załącznikami sesji MRN, posiedzeń Prezydium MRN, komisji miejskich, 

organizacja Prezydium, plany gospodarcze, budżety miasta, sprawozdania, sprawozdawczość 
statystyczna, skargi i wnioski, podania i odwołania, akta z zakresu gospodarki terenami, 
kontrola zewnętrzna Prezydium, akta samorządu mieszkańców — komitetów blokowych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 
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1. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żurominie powiat żuromiński, nr zespołu 691 
2. 1950–1972 
3. 228 j.a.; 2,43 m.b. 
4. Protokoły z załącznikami sesji MRN, posiedzeń Prezydium MRN, komisji miejskich, plany 

pracy, plany gospodarcze i rozwoju poszczególnych działów, akta z kontroli przeprowadzonej 
przez jednostkę nadrzędną, rejestry mieszkańców, informacja do monografii miasta. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 
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3.1.3. Rady narodowe 
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1. Miejska Rada Narodowa w Ciechanowie, nr zespołu 568 
2. 1971–1990 
3. 175 j.a.; 3,05 m.b. 
4. Protokoły sesji MRN, posiedzeń Prezydium, komisji miejskich, realizacja uchwał i 

postanowień, statut, regulaminy, organizacja, plany pracy i ich realizacja, skład osobowy, 
komitety osiedlowe, statystyka, kontrole, skargi i wnioski, postulaty i ich realizacja, czyny 
społeczne, narady pracownicze. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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1. Miejska Rada Narodowa w Mławie, nr zespołu 557 
2. 1974–1990 
3. 189 j.a.; 3,62 m.b. 
4. Organizacja MRN, protokoły sesji i posiedzeń, uchwały i ich realizacja, komisje i zespoły, 

plany pracy, szkolenia, interpelacje i wnioski radnych, samorząd mieszkańców, kontrole i 
nadzór, wybory do rad narodowych, wnioski i postulaty, spotkania z wyborcami, ławnicy. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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1. Rada Narodowa Miasta i Gminy Działdowo, nr zespołu 763 
2. 1976–1990 
3. 338 j.a.; 2, 70 m.b. 
4. Protokoły sesji RNMiG, posiedzeń Prezydium, komisji, uchwały i postanowienia MRN i 

Prezydium oraz ich realizacja, akta komisji miejskich z załącznikami, spotkania posłów i 
radnych z wyborcami, interpelacje i wnioski radnych, plany pracy organów kolegialnych, akta 
komitetów osiedlowych i wiejskich. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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1. Rada Narodowa Miasta i Gminy w Lidzbarku, nr zespołu 866 
2. 1973–1990 
3. 504 j.a.; 3,50 m.b. 
4. Protokoły sesji RNMiG, posiedzeń Prezydium, komisji, uchwały i postanowienia RNMiG i 

Prezydium oraz ich realizacja, plany pracy RNMiG i jej organów, regulaminy, sprawy 
osobowe, wnioski i interpelacje radnych, informacje o działalności radnych, zespoły radnych, 
spotkania radnych z wyborcami i realizacja wniosków ze spotkań, protokoły kontroli, opinie i 
wnioski oraz ich realizacja, samorząd mieszkańców miasta i wsi, nadawanie odznaczeń, akta 
Komitetu Kontroli Społecznej — plany pracy i protokoły posiedzeń i kontroli. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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1. Rada Narodowa Miasta i Gminy Płońsk, nr zespołu 1057 
2. 1975–1990 
3. 113 j.a.; 3,12 m.b. 
4. Regulaminy organizacyjne, plany pracy RNMiG, Prezydium i komisji, protokoły sesji, 

posiedzeń Prezydium i komisji, uchwały i postanowienia RNMiG oraz Prezydium, 
sprawozdania z działalności samorządów. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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1. Rada Narodowa Miasta i Gminy Raciąż, nr zespołu 1216 
2. 1973–1990 
3. 149 j.a.; 2,30 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń organów kolegialnych (Rady, Prezydium, komisji), uchwały i 

postanowienia, rejestry uchwał i postanowień. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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1. Rada Narodowa Miasta i Gminy w Żurominie, nr zespołu 1238 
2. 1973–1990 
3. 201 j.a; 2,42 m.b. 
4. Regulaminy, protokoły sesji i posiedzeń organów kolegialnych, uchwały i postanowienia oraz 

ich realizacja, plany pracy, sprawozdania statystyczne z działalności Rady i jej organów, 
kwestionariusze i ewidencja radnych, plany i protokoły spotkań radnych z wyborcami, 
informacje i sprawozdania z działalności komisji. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

3.1.4. Urzędy miejskie oraz miast i gmin 
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1. Urząd Miejski w Ciechanowie, nr zespołu 1105 
2. 1974–1990 
3. 287 j.a; 3,65 m.b. 
4. Statuty i regulaminy organizacyjne urzędu własnego, zarządzenia i decyzje Prezydenta 

Miasta, akta skarg i wniosków, protokoły kontroli zewnętrznych, protokoły komisji 
działających przy Prezydencie Miasta, plany działania Prezydenta Miasta, plany pracy urzędu, 
sprawozdania, sprawozdawczość statystyczna, sprawozdawczość gospodarcza, protokoły 
narad z pracownikami urzędu własnego, dane statystyczne o pracownikach, wycinki prasowe 
o działalności jednostki własnej oraz jednostek podległych i nadzorowanych, protokoły 
posiedzenia Frontu Jedności Narodowej Komitet Miejski w Ciechanowie, karty działaczy FJN 
KM w Ciechanowie,. Protokoły zebrań Komitetów Osiedlowych, 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 
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1. Urząd Miejski w Mławie, nr zespołu 558 
2. 1974–1990 
3. 301 j.a; 3,20 m.b. 
4. Organizacja urzędu, zarządzenia i decyzje Naczelnika, skargi i wnioski, kontrole, komisje, 

kolegia i zespoły, protokoły narad, plany pracy, plany społeczno-gospodarcze, budżet, 
sprawozdania, sprawozdania statystyczne, kadry i ich szkolenie, oświata, czyny społeczne, 
program zadrzewiania.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spisy zdawczo-odbiorcze, spis roboczy. 
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1. Urząd Miasta i Gminy w Działdowie, nr zespołu 824 
2. 1973–1990 
3. 785 j.a.; 7,21 m.b. 
4. Organizacja urzędu — statuty, regulaminy, zarządzenia i decyzje Naczelnika, analizy i oceny 

skarg i wniosków, kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, komisje i komitety urzędu, plany pracy 
własnej jednostki, budżety, plany społeczno-gospodarczego rozwoju, sprawozdania, 
sprawozdawczość budżetowa, statystyka o pracownikach, sprawy etatowe urzędu, narady 
pracowników, protokoły narad koordynacyjnych, realizacja wniosków, postulatów i 
interpelacji radnych, komisji stałych, postanowień Prezydium, programy, oceny, informacje i 
sprawozdania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, plany obrony cywilnej i 
gotowości bojowej, wybory sołtysów, narady sołtysów, protokoły zebrań wiejskich, sprawy 
rolnictwa i ochrony roślin, gospodarki leśnej, akta Zespołu do Walki ze Spekulacją, sprawy 
zagospodarowania przestrzennego, statystyka ruchu budowlanego, wskazania lokalizacyjne 
jednostek gospodarki uspołecznionej, plany budownictwa indywidualnego, informacje 
dotyczące budownictwa indywidualnego, ewidencja gruntów, numeracja domów i 
nieruchomości, cmentarnictwo i grobownictwo, złoża i kopaliny, plany pracy i sprawozdania z 
działalności w zakresie spraw społeczno-administracyjnych, Komisja ds. Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi, nadzór nad stowarzyszeniami, Społeczna Komisja Mieszkaniowa, sprawy 
zatrudnienia, sprawy socjalne, sprawozdania z działalności kulturalnej, protokoły narad 
dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, sprawozdawczość statystyczna, 
kontrole i inspekcje szkół i przedszkoli, akta poszczególnych placówek oświatowych i 
kulturalnych, sieć szkół i przedszkoli, dokumentacja przejęcia majątku i innych składników 
NSZZ „Solidarność”, sprawy czynów społecznych, Kolegium ds. Wykroczeń, wycinki 
prasowe. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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1. Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, nr zespołu 867 
2. 1973–1990 
3. 571 j.a.; 3,80 m.b. 
4. Organizacja urzędu — statuty i regulaminy, akty normatywne własne — zarządzenia i 

decyzje, kontrole zewnętrzne własnej jednostki, realizacja zaleceń, ustaleń i harmonogramów 
organów i jednostek wyższego szczebla, komitety i sztaby przy Naczelniku, kolegia, komisje, 
plany pracy urzędu i Naczelnika oraz ich realizacja, budżet i jego wykonanie, plany 
społeczno-gospodarczego rozwoju z realizacją, sprawozdawczość statystyczna, protokoły 
narad pracowniczych, szkolenie pracowników, realizacja uchwał Rady oraz postanowień i 
wniosków Prezydium i komisji, spotkania posłów i radnych z wyborcami, postulaty, wnioski, 
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interpelacje oraz ich realizacja, protokoły zebrań i narad sołtysów, samorząd mieszkańców, 
inwestycje i czyny społeczne oraz ich wykonanie, sprawy dotyczące opieki społecznej i 
zatrudnienia, oświaty i kultury, zabytków, rzemiosła, złóż i kopalin, sprawy archiwum 
zakładowego.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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1. Urząd Miasta i Gminy w Płońsku, nr zespołu 1052 
2. 1974–1990 
3. 233 j.a.; 4,32 m.b. 
4. Organizacja urzędu — statuty i regulaminy, zarządzenia i decyzje Naczelnika, sprawozdania i 

informacje z zakresu załatwiania skarg i wniosków, protokoły kontroli zewnętrznych, plany 
pracy urzędu, budżety, plany finansowania inwestycji, sprawozdania, sprawozdawczość 
statystyczna, protokoły posiedzeń komisji, komitetów i zespołów, protokoły narad 
koordynacyjnych oraz narad i szkoleń pracowników jednostki własnej, ewidencja 
nieruchomości, opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych, ewidencja i sprzedaż gruntów 
PFZ, protokoły zebrań wiejskich, sołtysów, akta dotyczące funkcjonowania archiwum 
zakładowego. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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1. Urząd Miasta i Gminy Raciąż, nr zespołu 1217 
2. [1972] 1973–1990 
3. 166 j.a; 1,80 m.b. 
4. Organizacja urzędu — statuty, regulaminy organizacyjne, rzeczowy wykaz akt, zarządzenia i 

decyzje Naczelnika, ewidencja pieczęci, sprawozdania z załatwiania skarg i wniosków, 
wycinki prasowe (sygn. 69), protokoły kontroli jednostki własnej, protokoły narad 
koordynacyjnych, plany pracy urzędu oraz działania Naczelnika, plany społeczno-
gospodarczego rozwoju, budżety miasta i gminy oraz jego zmiany, sprawozdania, 
sprawozdania statystyczne o zatrudnieniu, sprawy kolegium karno-administracyjnego — 
składy osobowe, sprawozdania o orzecznictwie, analizy, oceny i sprawozdania z działalności, 
Społeczna Komisja Pojednawcza — sprawozdania z działalności, Komisja do Walki ze 
Spekulacją — protokoły kontroli i sprawozdania, reaktywowanie gminy Koziebrody (1985; 
sygn. 66), komitety osiedlowe i zebrania wiejskie — plany pracy, składy osobowe, protokoły 
zebrań, uchwały zebrań wiejskich.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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1. Urząd Miasta i Gminy w Żurominie, nr zespołu 1237 
2. 1973–1990 [1991] 
3. 255 j.a; 1,69 m.b. 
4. Regulaminy organizacyjne i statut urzędu, decyzje i zarządzenia Naczelnika wraz z rejestrem, 

sprawozdania i informacje o załatwianiu skarg i wniosków, protokoły kontroli zewnętrznych, 
w tym NIK i UW, akta zespołów i komisji działających przy Naczelniku, plany działania 
Naczelnika, plany pracy urzędu, plany społeczno-gospodarczego rozwoju, budżety i jego 
zmiany, sprawozdania, sprawozdania statystyczne w sprawach osobowych i pracowniczych, 
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narady pracowników, protokoły narad koordynacyjnych z kierownikami zakładów pracy, akta 
dotyczące reaktywowania gminy Syberia, realizacja zaleceń pokontrolnych Inspekcji Sił 
Zbrojnych przez zakłady produkcyjne (1982; sygn. 142), informacja o sytuacji gospodarczej w 
latach 1981–1983 (sygn. 144), sprawozdania z przebiegu kontraktacji, sprawy gospodarki 
gruntami i budownictwa, w tym plany budownictwa, miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, decyzje i opinie lokalizacyjne, sprawozdania statystyczne z działalności 
inwestycyjnej i o ruchu budowlanym, analizy potrzeb i rezultatów pomocy społecznej, 
samorząd mieszkańców — protokoły posiedzeń rad sołeckich oraz zebrań wiejskich i 
komitetów osiedlowych, uchwały zebrań wiejskich i ich realizacja, protokoły posiedzeń 
Komitetu Kontroli Społecznej, nadzór nad stowarzyszeniami, programy czynów społecznych, 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

3.2. Cechy 
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1. Akta cechów miasta Działdowa, nr zespołu 746 
2. 1804–1937 
3. 2 j.a; 0,04 m.b. 
4. Księgi protokołów cechu piekarzy oraz sukienników. 
5. J. niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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1. Akta Cechów Rzemieślniczych w Mławie, nr zespołu 91 
2. 1818–1939 
3. 11 j.a.; 0,11 m.b. 
4. Księgi cechów: garncarskiego, kowalskiego, rolników, stelmachów, stolarskiego i ślusarzy 

zawierające wpisy dotyczące: przyjmowania uczniów, czeladników i majstrów, opłat za wpisy 
oraz wyborów do władz cechowych. 

5. J. polski, rosyjski i niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy i spis roboczy. 
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1. Akta cechów miasta Żuromina, nr zespołu 747 
2. 1927–1938 
3. 1 j.a.; 0,03 m.b. 
4. Księga protokołów cechu szewców. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

3.3. Gminy 

3.3.1. Akta gmin 

132 

1. Akta gminy Bartołdy powiat ciechanowski, nr zespołu 3 
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2. 1945–1954 
3. 220 j.a.; 1,75 m.b. 
4. Akta z zakresu organizacji gminy, protokoły posiedzeń GRN, protokoły posiedzeń Prezydium 

GRN, materiały z działalności Prezydium, materiały z posiedzeń komisji, budżety gminy i 
sprawozdania finansowe, dokumentacja dotycząca szkód wojennych i odszkodowań, 
zarządzenia dotyczące upaństwowienia przedsiębiorstw, mienia poniemieckiego i 
opuszczonego, sprawy reformy rolnej, weterynarii, rzemiosła i handlu, sprawy dotyczące 
oświaty, kultury i sztuki, opieki społecznej, sprawy ewidencji ludności (w tym rejestry 
mieszkańców poszczególnych gromad), sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
wojskowości, rejestry wydawanych dowodów osobistych, sprawy karno-administracyjne 
(sygn. 1–198). 
Spis roboczy: sprawy sądowe, karno-administracyjne, akta wyborów (sygn. 199–221). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 
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1. Akta gminy Błędówko zs. w Cieksynie powiat płoński, nr zespołu 1149 
2. 1946–1954 
3. 39 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Dział Ogólno-Organizacyjny (1946–1950): protokoły posiedzeń organów kolegialnych, 

sprawozdawczość i statystyka Rady Gminnej, protokoły wyborów sołtysów. 
Dział Finansowo-Budżetowy (1948–1949): budżet i sprawozdanie rachunkowe, sprawy 
podatkowe. 
Dział Gospodarki Gminnej (1949–1950): klasyfikacja gruntów, wykazy gospodarstw rolnych. 
Referat Ogólno-Administracyjny (1951–1952): pozwolenia budowlane, protokoły odpraw 
sołtysów. 
Referat Finansowy (1951): budżet. 
Referat Rolny (1951–1952): protokoły akcji werbunkowej do PGR, wpłaty na Państwowy 
Fundusz Ziemi, korespondencja i protokoły w sprawach rolnictwa. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 
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1. Akta gminy Dąbrowa z siedzibą w Kowalewku, powiat mławski, nr zespołu 16 
2. 1938–1954 
3. 210 j.a; 1,03 m.b. 
4. Okres II Rzeczypospolitej: wykaz osób posiadających nieruchomości gruntowe z 1938 r. 

Okres Polski Ludowej (1945–1954): 
Dział Ogólno-Organizacyjny: protokoły posiedzeń Zarządu Gminy z lat 1949–1950, 
zarządzenia i okólniki powiatu, kontrole wewnętrzne, charakterystyka gminy z 1946 r., sprawy 
osobowe pracowników, sprawy sołtysów, majątek gminy, w tym straty wojenne, 
nieruchomości opuszczone.  
Dział Finansowo-Budżetowy: budżety na lata 1945–1950 i sprawozdania rachunkowe, wymiar 
i pobór podatków, w teczce pt. „Dochody obce” jest wykaz osób wysiedlonych w czasie 
okupacji (sygn.42). 
Dział Gospodarki Gminnej: sprawy drogowe, księgi biercze szarwarków oraz wymiaru i 
wykonania świadczeń w naturze, sprawy obowiązkowych dostaw, akta dotyczące parcelacji 
powojennej.  
Dział Administracji Społecznej: sprawy oświaty i walki z analfabetyzmem, spis poległych i 
pomordowanych podczas wojny, sprawy obywateli radzieckich poległych oraz zamieszkałych 
w gminie. 
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Dział Administracyjny: spis ludności z 1946 r., NSP w 1950 r. — ogólne zestawienia, sprawy 
rolnictwa i świadczeń rzeczowych, sprawy wojskowe i ewidencji ludności, w tym imienne 
listy osób podlegających rejestracji do celów wojskowych, imienna lista oficerów, dokumenty 
metrykalne poborowych, spisy młodzieży dla organizacji „Służba Polsce”. 
Akta Gminnej Rady Narodowej: protokoły posiedzeń Rady z lat 1945–1951, komisji 
oświatowej z lat 1948–1951 oraz protokoły zebrań sołtysów z 1950 r. 
Referat Ogólno-Administracyjny: zarządzenia i uchwały dotyczące gmin, protokoły sesji Rady 
i posiedzeń Prezydium, plany pracy Rady, Prezydium i komisji, sprawozdania z działalności 
Rady i jej organów, statystyka gminy z 1951 r., podział administracyjny, sprawy osobowe 
pracowników, radnych i sołtysów, rejestr spraw karnych za niewykonanie obowiązkowych 
dostaw, skargi i zażalenia, protokoły zebrań kół ZSL, Narodowy Plebiscyt Pokoju.  
Referat Finansowy: budżety z lat 1951–1954, sprawy podatkowe. 
Referat Socjalno-Kulturalny: sprawy oświaty, zdrowia i akcji sanitarnej, teczka dotycząca 
świąt i obchodów (np. 1 Maja, dożynki, urodziny Bieruta, sprawy dróg i szarwarków. 
Referat Wojskowy: spisy młodzieży dla potrzeb organizacji „SP”). 
Referat Rolny: akta instruktora rolnego, ankieta klasyfikacji gruntów, plany produkcyjne i 
inwestycyjne w zakresie rolnictwa, akcja siewna i ochrona roślin, sprawy gospodarstw 
opuszczonych i zaniedbanych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 
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1. Akta gminy Dębsk z siedzibą w Szydłowie, powiat mławski, nr zespołu 20 
2. 1927–1954 
3. 113 j.a; 0,92 m.b. 
4. Okres II Rzeczypospolitej: protokoły Rady Gminnej z lat 1927–1937. 

Okres Polski Ludowej (1945–1954): 
Dział Ogólno-Organizacyjny: protokoły Rady Gminnej z lat 1945–1949, zarządzenia i 
przepisy dotyczące organizacji, akta kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, charakterystyka 
gminy z 1946 r., ewidencja i sprawy osobowe członków Rady, Zarządu i pracowników 
gminy, majątek gminy i gromad, przedsiębiorstwa (rzeźnia, wodociąg, młyny, cegielnia).  
Dział Finansowo-Budżetowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, księgi finansowo-
budżetowe, ankiety klasyfikacji gruntów poszczególnych wsi, podatki.  
Dział Administracji Społecznej: projekt budynku szkoły w Piegłowie, opieka społeczna, 
osiedlanie ludności.  
Dział Administracyjny: NSP, ewidencja i kontrola ruchu ludności, księga obowiązkowych 
dostaw.  
Referat Ogólno-Administracyjny: protokoły posiedzeń Rady i Prezydium, wybory 1952 i 1954 
r., podział administracyjny gminy, sprawy karno-administracyjne i sądowe listy subskrypcyjne 
Pożyczki Narodowej. 
Referat Finansowy: budżety z lat 1951–1954, księgi finansowe.  
Referat Spraw Socjalno-Kulturalnych: akta majątku gminy i gromad.  
Referat Rolny: rejestry obowiązkowych dostaw mleka. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 
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1. Akta gminy Dzierzgowo, nr zespołu 1229 
2. 1945–1954 
3. 207 j.a.; 1,80 m.b. 
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4. Regulaminy i statuty organizacyjne gminy, protokoły posiedzeń organów kolegialnych — 
Rady, Prezydium i komisji, składy osobowe, protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego z lat 
1946–1950, sprawy ogólno-organizacyjne, charakterystyka gminy i gromad z 1950 r. (sygn.1), 
budżety oraz roczne sprawozdania rachunkowe, sprawy wymiaru i poboru podatków, sprawy 
rolnictwa, w tym planowanie w tym zakresie, spisy rolne, sprawy gospodarki 
nieruchomościami i klasyfikacji gruntów, opisy nieruchomości poniemieckich i opuszczonych 
1948 (sygn. 80), ewidencja i kontrola ruchu ludności — zameldowania i wymeldowania, 
kontrola osób skazanych za zbrodnie 1947 r. (sygn. 94), sprawozdania z działalności organów 
kolegialnych, zebrania gromadzkie i sprawy sołtysów. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany, 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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1. Akta gminy Gołymin powiat ciechanowski, nr zespołu 4 
2. 1945–1954 
3. 93 j.a.; 0,80 m.b. 
4. Protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium GRN, protokoły kontroli przeprowadzanych w 

urzędzie, budżety gminy, sprawozdania finansowe, sprawy dotyczące rolnictwa, weterynarii, 
handlu i przemysłu, protokoły zebrań sołtysów, materiały z pracy poszczególnych komisji 
(sygn. 1–65). 
Spis roboczy: sprawy opieki społecznej, oświaty, księgi meldunkowe mieszkańców gminy, 
pozwolenia na budowę (sygn. 66–93). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 
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1. Akta gminy Grudusk powiat ciechanowski, nr zespołu 5 
2. 1938–1954 
3. 189 j.a.; 1,91 m.b. 
4. Sprawy organizacyjne gminy, protokoły sesji i posiedzeń GRN, Prezydium, budżety gminy, 

sprawozdania finansowe, nazwy miejscowości (w tym charakterystyka gminy oraz dane 
statystyczne dotyczące gminy), protokoły zebrań sołtysów, sprawy odszkodowań wojennych, 
wykaz osób zamordowanych w lesie w Ościsłowie, wykaz szkód wojennych, sprawy 
dotyczące rolnictwa, weterynarii, handlu i przemysłu, opieki społecznej, oświaty, ewidencja 
ludności, wykazy grobów i bunkrów, materiały z pracy poszczególnych komisji. 
Spis roboczy: sprawy odbudowy Warszawy, korespondencja w sprawie poszukiwań osób 
zaginionych, ewidencja i kontrola ruchu ludności (w tym spisy osób wysiedlonych w czasie 
wojny), sprawy dotyczące aprowizacji, rolnictwa, organizacji. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 
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1. Akta gminy Iłowo, powiat mławski, nr zespołu 28 
2. 1945–1954 
3. 127 j.a; 1,32 m.b. 
4. Dział Ogólno-Organizacyjny: charakterystyka gminy z 1949 r. (sygn. 1), protokoły sesji Rady 

Gminy z lat 1946–1948, protokoły zebrań komisji, komitetów i aktywu gminnego z lat 1946–
1950, protokoły zebrań sołtysów z 1950 r., wykazy strat rzeczowych w gminie (sygn. 13), 
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wykazy nieruchomości i opisy gospodarstw poniemieckich, protokoły zdawczo-odbiorcze 
nieruchomości przekazanych gminie przez Urząd Likwidacyjny. 
Dział Finansowo-Budżetowy: budżety i księgi budżetowe, sprawy podatkowe, klasyfikacja 
gruntów gromad i zestawienia klasyfikacyjne gruntów wg gromad. 
Dział Gospodarki Gminnej: sprawy rolne związane z parcelacją oraz przydziału gospodarstw 
poniemieckich. 
Dział Administracyjny: sprawy przesiedleńcze i repatriacji, spis Niemców, akta dotyczące 
rehabilitacji-protokoły zeznań, ewidencja i rejestry wojskowe. 
Referat Ogólno-Administracyjny: protokoły sesji Rady z lat 1952–1954, protokoły posiedzeń 
Prezydium z lat 1953–1954, protokoły i akta komisji Rady, plany pracy i sprawozdania z 
działalności, sprawy osobowe radnych i pracowników gminy, protokoły sołtysów oraz zebrań 
i narad, akta wyborów z 1952 r., protokoły kół ZMP w gromadach oraz skargi i zażalenia. 
Referat Finansowy: budżety za lata 1951–1952. 
Referat Spraw Socjalnych I Kulturalnych: statystyka dotycząca pomocy społecznej, rejestry 
mieszkańców, świadczenia w naturze i szarwarki, protokoły zebrań i sprawozdania z akcji. 
Referat Rolny: protokoły zebrań i odpraw w sprawach rolnych, wykazy gospodarstw, sprawy 
kontraktacji i obowiązkowych dostaw, wykaz przeciętnych zbiorów, klasyfikacja gruntów 
oraz protokoły zabezpieczenia nieruchomości poniemieckich. 
Spis roboczy: sprawy osobowe z lat 1949–1950. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

Uwaga: część zespołu w AP Olsztyn Oddział w Nidzicy ( nr 153), 5 j.a. z lat 1949–1954. 
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1. Akta gminy Kiełpiny powiat Działdowo, nr zespołu 748 
2. 1951–1954 
3. 3 j.a.; 0,03 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady gminy. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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1. Akta gminy Kosiny z siedzibą w Wiśniewie, powiat mławski, nr zespołu 25 
2. 1935–1954 
3. 145 j.a; 1,07 m.b. 
4. Okres II Rzeczypospolitej: plan gruntów i rejestr pomiarowy scalonej wsi Kosiny Bartosowe z 

1935 r., rozkład i pobór podatków. 
Okres Polski Ludowej 1945–1954: 
Dział Ogólno-Organizacyjny: akta dotyczące Głosowania Ludowego z 1946 r., sprawy 
osobowe radnych i pracowników gminy, kontrola i inspekcja gminy, mienie gminy, wykaz 
zniszczeń wojennych w gminie. 
Dział Finansowo-Budżetowy: budżety. 
Dział Gospodarki Gminnej: kwestionariusze gromad z 1949 r. (sygn. 28), sprawy rolne w tym 
szkody wojenne i klęski żywiołowe w rolnictwie, przesiedlenia do Prus Wschodnich, 
parcelacja majątków z wykazami nabywców działek, statystyka rolna, akcja żniwna i ochrona 
roślin, klasyfikacja gruntów, sprawy przemysłu rzemiosła i handlu. 
Dział Administracji Społecznej: oświata dorosłych — dzienniki lekcyjne, opieka społeczna. 
Dział Administracyjny: akta dotyczące NSP, wojskowe, straty w ludziach poniesione podczas 
wojny i okupacji. rejestracja szkód wojennych w budownictwie, spis ludności z 1946 r. 
Akta Gminnej Rady Narodowej: protokoły Rady, Prezydium i komisji i księga protokołów 
zebrań sołtysów. 
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Referat Ogólno-Administracyjny: protokoły Rady, Prezydium i komisji, skargi i zażalenia z 
lat 1951–1954, protokoły inspekcji gminy z 1953 r., plany pracy, sprawozdania, odpisy 
sprawozdań statystycznych z 1954 r., sprawy osobowe radnych i pracowników, protokoły 
narad i odpraw sołtysów i zebrań gromadzkich, akta Komitetu Obrońców Pokoju. 
Referat Finansowy: budżet na lata 1951–1952, wykazy gospodarstw. 
Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: oświata dorosłych, statystyka w tym metryki 
statystyczne gromad, książki meldunkowe. 
Referat Rolny: protokoły zebrań gromadzkich, wykazy gospodarstw rolnych, kontraktacja i 
obowiązkowe dostawy, akta Komisji Rolnej. 
Spis roboczy: budżet na rok 1946, księgi budżetowe. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 
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1. Akta gminy Krasne powiat ciechanowski, nr zespołu 12 
2. 1945–1954 
3. 137 j.a.; 1,72 m.b. 
4. Sprawy organizacyjne, protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium GRN, protokoły kontroli 

wewnętrznych, budżety gminy, sprawozdania finansowe, sprawy dotyczące II wojny 
światowej (w tym: wykaz szkód wojennych w budownictwie, sprawy odszkodowań 
wojennych, wykaz strat osobowych, wykaz grobów żołnierzy radzieckich), ewidencja 
ludności, sprawy dotyczące opieki społecznej, rolnictwa, przemysłu i handlu, oświaty, walki z 
analfabetyzmem, bezpieczeństwa i porządku publicznego, materiały z pracy poszczególnych 
komisji (sygn. 1–127). 
Spis roboczy: sprawy przemysłu i handlu, aprowizacji, pomocy społecznej, zdrowia (sygn. 
128–137). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 
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1. Akta gminy Mława z siedzibą w Wieczfni, powiat mławski, nr zespołu 24 
2. 1932–1954 
3. 162 j.a; 1,60 m.b. 
4. Okres II Rzeczypospolitej: rejestry mieszkańców z lat 1932–1939. 

Okres Polski Ludowej (1945–1954): 
Dział Ogólno-Organizacyjny: protokoły zebrań Zarządu Gminnego z lat 1946–1947, sprawy 
osobowe radnych i pracowników gminnych, organizacja samorządu gminnego, majątek gminy 
i parcelacja majątków, statystyka ogólna gminy. 
Dział Finansowo-Budżetowy: budżety gminy, budżety administracyjne zakładów i 
przedsiębiorstw, roczne sprawozdania rachunkowe, księgi finansowe, ankieta klasyfikacji 
gruntów. 
Dział Gospodarki Gminnej: sprawy dróg, oświaty rolniczej, świadczeń rzeczowych, 
przemysłu i handlu oraz dane statystyczne z 1949 r. 
Dział Administracyjny: akta szkód wojennych (sygn. 72), ewidencja i kontrola ruchu ludności, 
NSP, opieka społeczna oraz sprawy wojskowe. 
Akta Gminnej Rady Narodowej: protokoły posiedzeń Rady, Prezydium i komisji, księga 
uchwał Rady. 
Referat Ogólno-Administracyjny: kontrola wewnętrzna, protokoły sesji Rady, posiedzeń 
Prezydium oraz komisji, podział gminy na gromady, sprawy osobowe pracowników gminy, 
protokoły zebrań sołtysów, ewidencja ludności, statystyka z 1953 r., skargi i zażalenia. 
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Referat Finansowy: budżety administracyjne zakładów i przedsiębiorstw z lat 1951–1953, 
budżety gminy, akta subskrypcji Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski (1952 r.). 
Referat Rolny: majątek gminy i sprawy przejęcia przez gminę majątków ziemskich, rejestr 
obowiązkowych dostaw. 
Urząd Stanu Cywilnego: akta zbiorcze. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 
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1. Akta gminy Młock z siedzibą w Ościsłowie powiat ciechanowski, nr zespołu 8 
2. 1945–1954 
3. 298 j.a.; 2,05 m.b. 
4. Organizacja gminy, protokoły kontroli zewnętrznych, protokoły sesji i posiedzeń GRN, 

Prezydium GRN, sprawy osobowe pracowników gminy, budżety gminy, sprawozdania 
finansowe, sprawozdawczość własna, materiały z pracy komisji, protokoły zebrań sołtysów, 
sprawy dotyczące rolnictwa, handlu i przemysłu, weterynarii, oświaty, zdrowia, ewidencja 
ludności, księgi meldunkowe poszczególnych gromad, wykaz zbrodni hitlerowskich oraz 
zniszczeń wojennych na terenie gminy, sprawy odbudowy gminy, zagadnienia bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, pozwolenia na budowę (sygn. 1–221). 
Spis roboczy: sprawy kultury i sztuki, odbudowy Warszawy, opieki społecznej, wojskowe, 
aprowizacji, sprawy organizacyjne, bezpieczeństwa i porządku publicznego, wykazy aktów 
stanu cywilnego, (sygn. 222–298). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 
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1. Akta gminy Modzele zs. w Nowym Mieście powiat płoński, nr zespołu 1150 
2. 1945–1953 
3. 80 j.a.; 0,70 m.b. 
4. Dział Ogólno-Organizacyjny (1946–1950): korespondencja w sprawach organizacyjnych, 

protokoły kontroli, protokoły i korespondencja dotyczące uroczystości, informacje o gminie 
(sygn. 9). 
Dział Finansowo-Budżetowy (1945–1950): budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, 
protokoły w sprawie Daniny Narodowej. 
Dział Gospodarki Gminnej (1945–1950): sprawy oświaty i kultury, sprawy zdrowia i opieki 
społecznej, przydział darów UNRRA, opieka nad matką i dzieckiem, sprawy rolne, w tym 
dane statystyczne dotyczące rolnictwa, korespondencja Gminnego Komitetu Przesiedleńczego, 
sprawy ewidencji ludności, korespondencja dotycząca martyrologii Polaków w czasie wojny 
(sygn. 54), sprawa grobów żołnierzy rosyjskich (sygn. 55), Liga Przyjaciół Żołnierza, sprawy 
budowlane i sądowe. 
Referat Ogólno-Administracyjny (1952–1953): sprawozdania z kontroli, sprawy wyborów. 
Referat Finansowy (1951–1953): budżet i sprawozdanie z wykonania. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 
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1. Akta gminy Mostowo z siedzibą w Szreńsku, powiat mławski, nr zespołu 19 
2. 1887–1954 
3. 140 j.a; 4,00 m.b. 
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4. Okres zaborów i II Rzeczypospolitej: księgi ludności i rejestry mieszkańców, skorowidze do 
rejestru, akta podatkowe. 
Okres Polski Ludowej (1945–1954). 
Dział Ogólno-Organizacyjny: protokoły Rady i Zarządu Gminnego, sprawy majątku 
samorządowego. 
Dział Gospodarki Gminnej: wykaz nieruchomości rolnych. 
Dział Administracyjny: wykazy członków Rady Gminy, akta TPPR z 1950 r. 
Referat Ogólno-Administracyjny: protokoły posiedzeń Rady, Prezydium i komisji, uchwały i 
kontrola ich wykonania, plany pracy i sprawozdania z działalności Rady i jej organów, podział 
administracyjny i tworzenie gromad w 1954 r., sprawy sołtysów i zebrań gromadzkich, 
protokoły zebrań Komitetu Frontu Narodowego, opisy gromad gminy Szreńsk. 
Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: propaganda zawierająca pogadanki i komunikat 
radiowęzła lokalnego oraz akta Komisji Propagandowej, sprawy GS „SCH” oraz księgi 
szarwarku (sygn.134). 
Referat Rolny: przejmowanie gruntów przez gminę do zagospodarowania. 

5. J. polski, rosyjski i niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 
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1. Akta gminy Naruszewo powiat płoński, nr zespołu 1151 
2. 1944–1954 
3. 137 j.a.; 1,27 m.b. 
4. Dział Ogólno-Organizacyjny (1949): protokoły organów kolegialnych, protokoły kontroli. 

Dział Finansowo-Budżetowy (1946–1950): budżety, arkusze wymiarowe podatku gruntowego 
poszczególnych wsi. 
Dział Gospodarki Gminnej (1945–1949): wykazy zniszczeń wojennych, sprawy zbrodni 
niemieckich (sygn. 75–76), wykaz grobów wojennych (sygn. 77). 
Referat Finansowy (1953): budżet i roczne sprawozdanie rachunkowe. 
Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (1945–1954): sprawy opieki społecznej, protokoły 
Komisji Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej, sprawy podatków i szarwarków, księga biercza 
Daniny Narodowej. 
Spis zdawczo-odbiorczy (1946–1954): arkusz wymiarowe podatku gruntowego, domowe 
książki meldunkowe. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 
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1. Akta gminy Niechłonin, powiat mławski, nr zespołu 27 
2. 1925–1954 
3. 117 j.a; 0,97 m.b. 
4. Okres II Rzeczypospolitej i II wojny światowej: sprawy organizacyjne gmin, w tym wyborcze, 

statystyka produkcji rolnej, pozwolenia budowlane, sprawy szkolnictwa, zdrowia i opieki 
społecznej, dróg, podatkowe, przeciwpożarowe, akta oszczędnościowo-pożyczkowe (Gminna 
Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa), ubezpieczenia społeczne i wzajemne, sprawy 
wojskowe i ewidencji ludności, akta rejestracji przedsiębiorstw w latach. 1942–1944.  
Okres Polski Ludowej (1945–1954). 
Dział Ogólno-Organizacyjny: protokoły sesji Rady z lat 1949–1950, sprawy osobowe radnych 
i pracowników gminnych, elektryfikacji i wodociągów, wykaz imienny obywateli radzieckich 
zamieszkałych w gminie w 1949 r. 
Dział Finansowo-Budżetowy: budżety gminy, sprawozdania rachunkowe, akta podatków. 
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Dział Gospodarki Gminnej: księgi szarwarków i świadczeń w naturze, statystyka dotycząca 
rolnictwa, sprawy przesiedleńcze, wykazy przedsiębiorstw i zakładów rzemieślniczych. 
Dział Administracyjny: charakterystyka gminy w 1946 r. (sygn.77), sprawy budowlane i 
odbudowy — pozwolenia i szkice sytuacyjne. 
Referat Ogólno-Administracyjny: protokoły sesji Rady i posiedzeń Prezydium z lat 1951–
1953, plany pracy i sprawozdania z działalności, sprawy osobowe, zebrania sołtysów. 
Referat Finansowy: budżety i preliminarze budżetowe, dowody budżetowe. 
Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: wymiar i wykonanie świadczeń w naturze. 
Referat Rolny: spisy rolne. 
Spis roboczy: sprawy USC, korespondencja różna z lat 1939–1941, karty jednostek 
budżetowych z 1951 r. 

5. J. polski, niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 
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1. Akta gminy Nużewo powiat ciechanowski, nr zespołu 6 
2. 1945–1954 
3. 251 j.a; 2,20 m.b. 
4. Organizacja gminy, protokoły kontroli przeprowadzanych w urzędzie, protokoły sesji i 

posiedzeń GRN oraz Prezydium GRN, budżety gminy i sprawozdania finansowe, materiały z 
pracy poszczególnych komisji, sprawy osobowe pracowników gminy, protokoły zebrań 
sołtysów, sprawy dotyczące rolnictwa, handlu i przemysłu, oświaty, sprawy wyznaniowe, 
ewidencja ludności, księgi meldunkowe poszczególnych gromad, sprawy bezpieczeństwa i 
porządku publicznego, wojskowości, pozwolenia na budowę, rejestry cudzoziemców, sprawy 
elektryfikacji gromad. 
Spis roboczy: sprawy odbudowy Warszawy, opieki społecznej, wojskowe, wyznaniowe. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 
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1. Akta gminy Ojrzeń powiat ciechanowski, nr zespołu 7 
2. 1945–1954 
3. 139 j.a.; 1,10 m.b. 
4. Organizacja gminy, protokoły sesji i posiedzeń GRN oraz Prezydium GRN, materiały z pracy 

poszczególnych komisji, budżety gminy, sprawozdania finansowe, sprawy osobowe 
pracowników gminy, sprawy dotyczące rolnictwa, zdrowia, oświaty, ewidencja ludności, 
opinie o folksdeutschach,. 
Spis roboczy: sprawy odbudowy Warszawy, opieki społecznej, wojskowe, wykazy 
gospodarstw rolnych, wykazy rolników, którzy zrzekli się swych gospodarstw. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 
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1. Akta gminy Opinogóra powiat ciechanowski, nr zespołu 9 
2. 1945–1954 
3. 188 j.a.; 1,30 m.b. 
4. Organizacja gminy, protokoły kontroli zewnętrznych, protokoły sesji i posiedzeń GRN oraz 

Prezydium GRN, budżety gminy, sprawozdania finansowe, sprawy osobowe pracowników 
gminy, protokoły ekshumacji zwłok żołnierzy radzieckich, wykaz osób zamordowanych w 
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lesie w Ościsłowie, sprawy dotyczące rolnictwa, weterynarii, oświaty, zdrowia, ewidencja 
ludności, księgi meldunkowe, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, pozwolenia na 
budowę, materiały z pracy poszczególnych komisji, (sygn. 1–160). 
Spis roboczy: sprawy aprowizacji, ewidencji ludności, przemysłu i handlu, oświaty, księgi 
meldunkowe dokumentacja finansowo-budżetowa (sygn. 161–189). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 
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1. Akta gminy Ratowo z siedzibą w Radzanowie, powiat mławski, nr zespołu 18 
2. 1932–1954 
3. 67 j.a; 0,40 m.b. 
4. Okres II Rzeczypospolitej: budżety na rok 1938 i 1939, roczne sprawozdanie rachunkowe, 

oraz plan sytuacyjny szkoły w Radzanowie. 
Okres Polski Ludowej (1945–1954): 
Dział Ogólno-Organizacyjny: sprawy kontroli, protokoły sesji Rady Gminnej z lat 1945–1949, 
teczki związku zawodowego oraz Komitetu Obrońców Pokoju. 
Dział Finansowo-Budżetowy: budżety i sprawozdania rachunkowe z lat 1945–1949. 
Dział Gospodarki Gminnej: dane statystyczne gromad, statystyka rolna. 
Referat Ogólno-Administracyjny: protokoły posiedzeń Rady, sprawy organizacyjne, podział 
administracyjny i utworzenie gromad, protokoły zebrań gromadzkich i okolicznościowych, 
skargi i zażalenia z lat 1953–1954. 
Referat Finansowy: budżety na lata 1953–1954, protokoły kontroli referatu. 
Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: książki meldunkowe poszczególnych wsi, księgi 
świadczeń w naturze na różne cele publiczne. 
Referat Rolny: zestawienia powierzchni użytków oraz opisy i wykazy gospodarstw, rejestry 
obowiązkowych dostaw. 
Spis roboczy: protokoły gminnej Rady z 1953 r. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy i spis roboczy. 
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1. Akta gminy Regimin powiat ciechanowski, nr zespołu 10 
2. 1945–1954 
3. 156 j.a.; 1,40 m.b. 
4. Sprawy organizacyjne, protokoły kontroli wewnętrznych, protokoły sesji i posiedzeń GRN 

oraz Prezydium GRN, budżety gminy, sprawozdania finansowe, sprawozdawczość własna, 
materiały z pracy poszczególnych komisji, sprawy osobowe pracowników gminy, lista strat 
osobowych w walce z okupantem, ogólny wykaz szkód wojennych, sprawy przesiedleńcze, 
protokoły zebrań sołtysów, sprawy dotyczące oświaty, zdrowia, rolnictwa, przemysłu i handlu, 
ewidencja ludności, księgi meldunkowe, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
(sygn. 1–123). 
Spis zdawczo-odbiorczy: sprawy rolnictwa, opieki społecznej, zdrowia, oświaty, kultury i 
sztuki, aprowizacji, ewidencji ludności, odbudowy Warszawy (sygn. 124–156). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 
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1. Akta gminy Rozwozin z siedzbą w Lubowidzu powiat mławski, nr zespołu 15 
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2. 1834–1954 
3. 2363 j.a.; 5,71 m.b. 
4. Okres II Rzeczypospolitej: księgi uchwał Zarządu Gminnego z lat 1921–1939, budżety i 

sprawozdania z wykonania z lat 1930–1940, wybory do Sejmu w 1919 r. i Rady Gminy z 
1933 r., akta wymiaru i poboru podatków, sprawy rolne, księgi i rejestry ludności z 
dokumentami, rejestry i akta dotyczące poborowych roczników 1905–1922. 
Okres Polski Ludowej (1945–1954): 
Dział Ogólno-Organizacyjny: kontrola wewnętrzna, sprawy organizacyjne i osobowe Zarządu, 
protokoły zebrań Zarządu z lat 1946–1949, majątek gminy i gromad statystyka gminy, sprawy 
zniszczeń wojennych i odbudowy. 
Dział Finansowo-Budżetowy: księgi podatkowe, wykaz właścicieli gospodarstw. 
Dział Gospodarki Gminnej: sprawy dróg i placów publicznych, księgo biercze szarwarków, 
sprawy rolnictwa (zwłaszcza statystyka), przemysł i handel, w tym wykazy i spisy 
przedsiębiorstw i zakładów. 
Dział Administracji Społecznej: sprawy oświaty, kultury i sztuki, opieki społecznej oraz 
gospodarki lokalowo-mieszkaniowej. 
Dział Administracyjny: akta dotyczące „głosowania ludowego” w 1946 r., ewidencja ludności, 
akta NSP z 1950 r., sprawy budowlane, odbudowy i mieszkaniowe, aprowizacji i walki z 
drożyzną oraz świadczeń rzeczowych, opisy nieruchomości poniemieckich i opuszczonych. 
Akta Gminnej Rady Narodowej: protokoły posiedzeń Rady, Prezydium i komisji, tajna 
korespondencja (sygn. 218) — meldunki o napadach, sprawozdania sytuacyjne, ankieta 
ekonomiczno-gospodarcza gminy. 
Referat Ogólno-Administracyjny: protokoły sesji i posiedzeń Rady, Prezydium i komisji z 
lat 1951–1954, sprawozdania z działalności, sprawy podziału administracyjnego gminy, 
protokoły Gminnego Komitetu Obrońców Pokoju z 1951 r. oraz Gminnego Komitetu Frontu 
Narodowego z 1952 r., sprawy osobowe pracowników Prezydium, sprawy sołtysów i aktywu 
gromadzkiego, protokoły zebrań gromadzkich, kontrola i inspekcje gminy, akta skarg i 
zażaleń. 
Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: sprawy oświaty i walki z analfabetyzmem, 
dzienniki lekcyjne kursów nauczania początkowego, akta dotyczące dróg i placów 
publicznych w tym sprawozdawczość, księgi biercze szarwarku, sprawy budownictwa, 
przedsiębiorstw gminnych i inwestycji oraz rozdziału materiałów budowlanych, dane 
statystyczne gminy. 
Referat Rolny: sprawy rolnictwa, zespoły rolne, statystyka gminna z lat 1951–1952. 
Spis roboczy: dokumentacja z zakresu ewidencji i kontroli ruchu ludności z XIX w., w tym 
głównie dokumenty do ksiąg ludności, świadectwa przesiedlenia i zameldowania 
poszczególnych wsi, budżety na lata 1946–1951. 

5. J. polski, rosyjski, niemiecki. 
6. Zespoł niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 
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1. Akta gminy Rybno powiat Działdowo, nr zespołu 752 
2. 1948–1954 
3. 11 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Sprawy organizacyjne, protokoły sesji i posiedzeń GRN oraz Prezydium, plany pracy gminy. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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1. Akta gminy Sarbiewo zs. w Baboszewie powiat płoński, nr zespołu 1152 
2. 1918–1954 
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3. 174 j.a.; 1,85 m.b. 
4. Dział Ogólno-Organizacyjny (1946–1952): protokoły kontroli, posiedzeń organów 

kolegialnych, Komitetu Współdziałania, w sprawie odznaczeń. 
Dział Finansowo-Budżetowy 1932–1950: budżety, sprawozdania rachunkowe, akta podatku 
gruntowego. 
Dział Gospodarki Gminnej (1945–1950): sprawy dróg i placów, oświaty i budowy szkół, 
zdrowia i ubezpieczeń, akta dotyczące rolnictwa, w tym z zakresu parcelacji. 
Dział Administracyjny (1945–1950): spis wyborców, protokoły przebiegu wyborów sołtysów, 
ewidencja ludności, metryki urodzenia, wykazy repatriantów (sygn. 103), sprawy 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, akta dotyczące spraw sądowych i wojskowych. 
Referat Ogólno-Administracyjny (1951–1952): sprawy organizacyjne, protokoły kontroli, 
kontrola wykonania uchwał i zaleceń, plany pracy, sprawozdania z działalności GRN, sprawy 
wyborów w 1952 r. 
Referat Finansowy (1951–1953): budżety, sprawy podatków i świadczeń w naturze. 
Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (1948–1953): sprawy oświaty, protokoły zebrań 
kierowników grup producentów, zbiórki na odbudowę Warszawy, elektryfikacja wsi i sprawy 
budowlane. 
Referat Rolny (1918–1953): korespondencja, wykazy i zarządzenia w sprawach rolnych. 
Urząd Stanu Cywilnego (1918–1953): protokoły posiedzeń Rady Gminnej z 1918 i 1945 r. 
(sygn. 158 i 160), protokoły zebrań Zarządu Gminnego i Prezydium Rady z 1946 r. (sygn. 
161–162), sprawy ewidencji ludności, 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 
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1. Akta gminy Sarnowo z siedzibą w Dzierzążni powiat płoński, nr zespołu 1153 
2. 1945–1954 
3. 296 j.a.; 2,40 m.b. 
4. Gminna Rada Narodowa (1946–1954): protokoły posiedzeń organów kolegialnych. 

Dział Ogólno-Organizacyjny (1945–1950): protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne, 
korespondencja w sprawach organizacyjnych, podział administracyjny i charakterystyka 
gminy (sygn. 31), sprawozdania i statystyka z pracy Rady, sprawy sołtysów i osobowe. 
Dział Finansowo-Budżetowy (1945–195): budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, wymiar 
podatku gruntowego. 
Dział Gospodarki Gminnej (1946–1950): korespondencja i sprawozdania dotyczące zdrowia, 
sprawy oświaty i zwalczania analfabetyzmu, sprawy rolnictwa, klasyfikacja gruntów, 
elektryfikacja wsi, sprawy nieruchomości poniemieckich i mienia opuszczonego. 
Dział Administracyjny (1945–1950): zaświadczenia, sprawy ewidencji ludności, 
przyznawanie obywatelstwa i rejestr cudzoziemców, książki meldunkowe. 
Referat Ogólno-Administracyjny (1951–1954): protokoły zebrań gromadzkich i posiedzeń 
zespołu gminnego, plany pracy i sprawozdania z działalności Rady i jej organów, wybory do 
Sejmu w 1952 r. 
Referat Finansowy (1951–1953): budżet na rok 1953, sprawy podatkowe. 
Referat Spraw Socjalnych i Majątkowych (1951–1953): protokoły i korespondencja w 
sprawach oświaty i opieki społecznej. 
Referat Rolny (1951–1954): spis powierzchni użytków, wykazy nieruchomości rolnych, 
propaganda PGR-ów. 
Urząd Stanu Cywilnego (1951–1954): książki meldunkowe, sprawy ewidencji ludności. 
Książki (1945–1954): protokołów posiedzeń Zarządu Gminnego (sygn. 231), protokoły 
odpraw sołtysów, kontroli ruchu ludności, biercze podatku gruntowego oraz innych 
świadczeń. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
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7. Inwentarz książkowy. 
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1. Akta gminy Sielec powiat płoński, nr zespołu 1146 
2. 1909–1954 
3. 477 j.a.; 4,35 m.b. 
4. Okres I wojny światowej (1914–1917): zarządzenia i polecenia władz okupacyjnych (sygn. 7, 

11), korespondencja w sprawach finansowych, ewidencji ludności i organizacyjnych, wykazy 
szkód wojennych 1916 r. (sygn. 20), akta dotyczące rezerwistów rosyjskich i członków armii 
rosyjskiej zamieszkałych w gminie (sygn. 21–22), pomoc finansowa dla rezerwistek, sprawy 
paszportowe i sądowe. 
Okres II Rzeczypospolitej (1918–1939): 
Dział Ogólno-Organizacyjny: protokoły posiedzeń Rady w 1924 r. (sygn. 41), sprawozdania 
sytuacyjne z 1933 r. (sygn. 39), sprawy organizacyjne gminy i gromad, opinie personalne. 
Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, sprawozdania rachunkowe, sprawy podatkowe, 
szarwarkowe i ubezpieczeniowe, akta dotyczące pożyczki państwowej i kas oszczędnościowo-
pożyczkowych. 
Dział Gospodarki Gminnej: korespondencja dotycząca majątków państwowych na terenie 
gminy, sprawy dróg i mostów gminnych, sprawy oświaty, w tym budowy szkół (sygn. 101–
111), sprawy zdrowia i opieki społecznej, dane statystyczne gminy na temat ludności i 
budownictwa oraz wykazy bezrobotnych w 1919 r. (sygn. 125), sprawy rolnictwa, w tym 
statystyka produkcji rolnej, sprawy hodowlane i weterynaryjne, wykaz strat spowodowanych 
przez powódź na gruntach przylegających do rzeki Wisły w 1934 r. (sygn. 406). 
Dział Administracyjny: korespondencja w sprawach ogólno-administracyjnych, wybory do 
Sejmu i Senatu w 1935 r. (sygn. 155–157), sprawy ewidencji ludności i dowody osobiste oraz 
statystyka ludności z 1923 r. (sygn. 175), sprawy pożarnictwa, wojskowe i inwalidów 
wojennych, wykazy i rejestry poborowych i dokumenty metrykalne tychże, korespondencja w 
sprawie Związku Obrony Kresów Zachodnich z 1933 r. (sygn. 214), sprawy budownictwa, 
sprawy sądowe i karno-administracyjne, spisy akt urzędu z lat 1933–1934 (sygn.409–410), 
akta dotyczące dozorów kościelnych, konserwacji budynków parafialnych z 1926 r. (sygn. 
412), sprawy paszportów i świadectw moralności, cudzoziemców i pobytu obywateli 
amerykańskich w gminie w 1934 r. (sygn. 415–416), sprawy ewidencji ludności i 
poborowych,  
Okres okupacji niemieckiej (1940–1944): wykazy gospodarstw do celów podatkowych oraz 
do przejęcia przez Niemców (sygn. 232–233), kontrola rezerwistów zamieszkałych w gminie 
w 1941 r. (sygn. 429). 
Okres Polski Ludowej: 
Gminna Rada Narodowa (1946–1954; sygn. 234–245): protokoły sesji Rady Gminnej z lat 
1946–1948, 1950, 1952, 1953–1954, protokoły posiedzeń Prezydium z lat 1946–1954 oraz 
komisji Rady. 
Dział Ogólno-Organizacyjny (1945–1950): korespondencja w sprawach organizacyjnych, 
organizacja obchodów i uroczystości w 1945 r. (sygn. 249), informacje o poszczególnych 
gromadach (sygn. 253), protokoły kontroli, dane statystyczne o gminie z 1950 r. (sygn. 255). 
Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, sprawy podatków 
od nieruchomości i gruntowego, sprawy majątków opuszczonych. 
Dział Gospodarki Gminnej: sprawy oświaty i kultury, sprawy rolnictwa, rejestry gospodarstw 
rolnych do wymiaru podatku gruntowego, wyniki spisu rolnego z 1950 r. (sygn. 293), 
protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły Rolniczej w Sielcu z lat 1948–1949 (sygn. 
440), księgi biercze i arkusze wymiarowe podatku gruntowego (sygn. 442–467), rejestry 
gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego z poszczególnych gromad (sygn. 468–
479). 
Dział Administracyjny: sprawa głosowania ludowego w 1946 r. (sygn. 295), sprawy ewidencji 
ludności, wykazy zrzeszeń religijnych 1949 r. (sygn. 310), wykazy Niemców z 1946 r. (sygn. 
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311), sprawy bezpieczeństwa i klęsk żywiołowych, wykaz grobów żołnierzy radzieckich z 
1946 r. (sygn. 314). 
Referat Ogólno-Administracyjny (1951–1954): wykazy i sprawozdania w sprawach 
organizacyjnych, sprawy sądowe i karno-administracyjne. 
Referat Finansowy (1951–1954): budżety, wykazy nieruchomości. 
Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (1953): sprawy oświaty i kultury, przemysłu i 
handlu. 
Referat Rolny (1951–1952): wykazy gospodarstw rolnych, dane statystyczne o rolnictwie i 
hodowli z 1951 r. (sygn. 333). 
Urząd Stanu Cywilnego: korespondencja w sprawie ewidencji ludności. 
Księgi (1909–1954): książka kasowa z 1909 r. (sygn. 341), protokoły posiedzeń Zarządu 
Gminnego z lat 1934–1938, 1945–1947 (sygn. 354–355), protokoły posiedzeń Rady Gminy 
1921 (sygn. 356), uchwały Rady Gminnej z lat 1929, 1934–1938 (sygn. 358–359), protokoły 
zebrań sołtysów z 1934 r. (sygn. 360), księgi podatkowe i biercze danin publicznych, kontrola 
nieruchomości z lat 1933–1934 (sygn. 382–383). 

5. J. polski, niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 
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1. Akta gminy Sochocin powiat płoński, nr zespołu 1154 
2. 1896–1954 
3. 176 j.a.; 1,80 m.b. 
4. Gminna Rada Narodowa (1934–1954): protokoły posiedzeń organów kolegialnych. 

Okres II Rzeczypospolitej (1931–1935): sprawy ogólno-administracyjne, budowy dróg, 
budżetowe i handlu, wykazy strat w rolnictwie w 1931 r. (sygn. 16), dokumenty ewidencji 
ludności 1933. 
Okres Polski Ludowej (1945–1954): 
Dział Ogólno-Organizacyjny (1945–1950): inwentarz majątku gminy z 1945 r., informacje 
statystyczne o gromadach, protokoły zebrań sołtysów i przeprowadzonych kontroli. 
Dział Gospodarki Gminnej (1946–1950): protokoły i korespondencja w sprawach oświaty, 
sprawy opieki społecznej, sprawy rolnictwa. 
Dział administracyjny (1945–1950): wykazy spisu powszechnego w 1950 r., ewidencja 
ludności, w tym kartoteki ewidencji ludności, rejestry domów i wykaz mieszkańców, książki 
meldunkowe, sprawy grobów wojennych, sprawy budowlane. 
Referat Ogólno-Administracyjny (1951–1954): skargi i zażalenia, protokoły kontroli, sprawy 
organizacyjne, protokoły posiedzeń komisji Rady, sprawy sołtysów, w tym protokoły odpraw, 
wybory do Sejmu w 1952 r. głównie spisy wyborców. 
Referat Spraw Socjalnych (1953–1954): sprawy oświaty i kultury, plany i projekty 
budowlane. 
Referat Wojskowy (1953): spisy młodzieży roczników 1936–1938. 
Referat Rolny (1952–1954): protokoły posiedzeń w sprawach rolnych, ewidencja gospodarstw 
opuszczonych, sprawy spółdzielczości produkcyjnej. 
Książki (1896–1954): protokołów Rady z 1924 r. (sygn. 136), ewidencji i kontroli ruchu 
ludności z lat 1896–1951 (sygn. 138–142), gromadzkie książki meldunkowe, rejestry domów. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 
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1. Akta gminy Sońsk powiat ciechanowski, nr zespołu 11 
2. 1841–1954 
3. 575 j.a.; 4,10 m.b. 
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4. Organizacja gminy, protokoły kontroli wewnętrznych, protokoły sesji GRN i posiedzeń 
Prezydium GRN, materiały z pracy poszczególnych komisji, sprawy osobowe pracowników 
GRN, ewidencja i kontrola ruchu ludności (w tym lista strat osobowych w walce z 
okupantem), sprawy dotyczące opieki społecznej, zdrowia publicznego (m. in. wykaz 
inwalidów wojennych), rolnictwa, przemysłu i handlu, bezpieczeństwa i porządku publicznego 
(w tym m. in. wykaz cywilnych ofiar walk wojennych), sprawy elektryfikacji (sygn. 1–111). 
Spis roboczy: sprawy rolnictwa, handlu, przemysłu, aprowizacji, opieki społecznej, oświaty, 
kultury i sztuki, odbudowy Warszawy, akta Zarządu Gminy w Sońsku z lat 1841–1949 
(sprawy stanu cywilnego i ewidencji ludności, przesiedleńcze, meldunkowe, finansowo-
księgowe, bezpieczeństwa publicznego, wojskowe, zdrowia, szkolnictwa, rolnictwa, 
przemysłu i handlu (sygn. 112–575). 

5. J. polski, rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 
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1. Akta gminy Strożęcin w Gralewie powiat płoński, nr zespołu 1148 
2. 1937–1854 
3. 175 j.a; 1,30 m.b. 
4. Okres II Rzeczypospolitej 1938 (sygn. 10): korespondencja i dokumenty w sprawie ewidencji 

ludności. 
Gminna Rada Narodowa (1945–1953; sygn. 1–8): protokoły posiedzeń organów kolegialnych. 
Dział Ogólno-Administracyjny (1946–1953; sygn. 11–14): charakterystyka gromad, protokoły 
wyborów sołtysów. 
Dział Finansowo-Budżetowy (1946–1950): budżety. roczne sprawozdania rachunkowe, 
wykazy gospodarstw do celów podatkowych. 
Dział Gospodarki Gminnej (1945–1950): sprawy opieki społecznej oraz rolnictwa. 
Dział Administracyjny (1946–1950): sprawy ewidencji ludności, korespondencja dotycząca 
obywateli ZSRR zamieszkałych w gminie (sygn. 37), dane statystyczne o gminie (sygn. 38), 
książki meldunkowe gromad (sygn. 64–90), sprawy poborowych, wykazy i spisy junaków SP. 
Referat Ogólno-Administracyjny (1951–1954; sygn. 111–120): akta dotyczące wyborów do 
Sejmu w 1952 r., protokoły zebrań sołtysów, plany pracy i sprawozdania z działalności Rady. 
Referat Finansowy 1951–1953 (sygn.121–124): budżet, sprawozdanie rachunkowe. 
Referat Wojskowy (1951–1953): wykazy i korespondencja Komitetu Obrońców Pokoju, 
rejestry poborowych. 
Referat Rolny (1951–1954): wykazy spisu rolnego, sprawy dotyczące spółdzielni 
produkcyjnych, protokoły Gminnej Komisji Rolnej. 
Urząd Stanu Cywilnego (1945–1954): sprawy ewidencji ludności, księgi kontroli ruchu 
ludności. 
Spis zdawczo-odbiorczy (1951–1954): gromadzkie książki meldunkowe. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 
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1. Akta gminy Stupsk, powiat mławski, nr zespołu 22 
2. 1930–1954 
3. 132 j.a; 1,00 m.b. 
4. Okres II Rzeczypospolitej: sprawy sądowe, odbywanie kar w areszcie gminnym, rejestr 

poszukiwanych, rejestr dowodów osobistych. 
Okres Polski Ludowej (1945–1954): 
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Dział Ogólno-Organizacyjny: protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego z lat 1949–1950, 
sprawy osobowe członków Rady i pracowników gminy, odszkodowania wojenne, organizacje 
i stowarzyszenia — ZMP, Liga Morska, Komitet Odbudowy Warszawy.  
Dział Finansowo–Budżetowy: budżety,roczne sprawozdania rachunkowe, księgi finansowo-
budżetowe, sprawy klasyfikacji gruntów i podatków. 
Dział Gospodarki Gminnej: rolnictwo, w tym plany sytuacyjne gospodarstw, drogi i place 
publiczne. 
Dział Administracji Społecznej: sprawy oświaty, kultury i sztuki, zdrowia publicznego i 
opieki społecznej, akta GKOS z lat 1945–1949. 
Dział Administracyjny: akta NSP (w tym protokoły zebrań), ewidencja ludności, 
bezpieczeństwo publiczne. 
Akta Gminnej Rady Narodowej: protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium i komisji, 
ewidencja członków Rady i organów gminnych, sołtysów i pracowników gminnych. 
Referat Ogólno-Administracyjny: skargi i zażalenia, protokoły sesji Rady z 1951 r., akta 
komisji Rady, wybory do rad narodowych w 1954 r., sprawy osobowe pracowników, akta 
sołtysów, majątek gminy. 
Referat Finansowy: budżety z 1951 i 1953 r. 
Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: akta związków, stowarzyszeń i organizacji — ZNP, 
TPPR, Komitet Obrońców Pokoju, Liga Przyjaciół Żołnierza, Koło Gospodyń Wiejskich, akta 
odbudowy Warszawy z lat 1950–1954. 
Referat Rolny: protokoły zebrań gromadzkich dotyczące planowego skupu zbóż. 
Spis roboczy: księgi ludności i podatkowe, dokumenty ZMP, budżet na 1947 r., wybory 1952 
r., akta karno-administracyjne budowlane i odbudowy. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy i spis roboczy. 
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1. Akta gminy Szumlin z/ s. w Jońcu powiat płoński, nr zespołu 1155 
2. 1877–1954 
3. 267 j.a.; 2,80 m.b. 
4. Okres zaborów: alegata do akt małżeństw z 1877 r.  

Okres II Rzeczypospolitej: dodatkowy budżet administracyjny na rok 1938.  
Okres Polski Ludowej (1945–1954): 
Gminna Rada Narodowa (1946–1954; sygn. 4–24, 254–256): protokoły posiedzeń organów 
kolegialnych. 
Dział Ogólno-Organizacyjny (1945–1950; sygn. 25–44, 257–258): sprawy organizacyjne, 
podział rzeczowy akt, protokoły kontroli, sprawy personalne, plany i sprawozdania z 
działalności organów kolegialnych, odpisy zaświadczeń i opinie z okresu okupacji (sygn. 43), 
kontrola czynności służbowych wójta. 
Dział Finansowo-Budżetowy (1945–1950; sygn. 45–118, 259–269): budżety i roczne 
sprawozdania rachunkowe, sprawy podatkowe, arkusze wymiarowe podatku gruntowego, 
sprawy Społecznego Funduszu Oszczędnościowego i Daniny Narodowej.  
Dział Gospodarki Gminnej (1946–1951; sygn. 119–130, 270–272): wykazy poszukiwanych 
dzieci niemieckich (sygn. 123), sprawy oświaty i Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, 
sprawy rolne, w tym statystyka rolnictwa.  
Dział Administracyjny (1945–1950; sygn. 131–168): sprawy ewidencji ludności, w tym 
gromadzkie książki meldunkowe, protokoły posiedzeń Komisji Przeciwpożarowej, sprawy 
grobów wojennych i rehabilitacji Niemców (sygn. 163), protokoły ekshumacji zwłok 
żołnierzy Armii Czerwonej (sygn. 165), sprawy budowlane — plany, pozwolenia.  
Referat Ogólno-Administracyjny (1951–1954; sygn. 169–183): sprawy organizacyjne, plany i 
sprawozdania z działalności organów kolegialnych, sprawy sołtysów, akta dotyczące 
powołania gromadzkich rad narodowych.  
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Referat Finansowy (1951–1953: sygn. 183–198): budżety, sprawy dotyczące obowiązkowych 
dostaw.  
Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (1952; sygn. 199–200): protokoły Komisji Oświaty i 
Kultury, zestaw prac Komitetu Frontu Narodowego.  
Referat Rolny (1951–1954: sygn. 201–209): korespondencja i wykazy w sprawach rolnictwa, 
protokoły klasyfikacji gleby.  
Urząd Stanu Cywilnego (1951–1953; (sygn. 210–220): księgi meldunkowe i korespondencja 
dotycząca ewidencji ludności.  
Książki (1945–1953; sygn. 221–253): protokołów sesji Rady, posiedzeń Prezydium GRN, 
uchwał GRN, wykaz akt gminy, gromadzkie książki meldunkowe, ewidencji i kontroli ruchu 
ludności, rejestr spraw karno-administracyjnych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 
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1. Akta gminy Turza Mała, powiat mławski, nr zespołu 23 
2. 1931–1954 
3. 97 j.a; 0,72 m.b. 
4. Okres II Rzeczypospolitej: akta w sprawie scalenia gruntów wsi Głużek. 

Okres Polski Ludowej (1945–1954): 
Dział Ogólno-Organizacyjny: sprawy osobowe członków Rady i pracowników gminy, 
protokoły zebrań zarządu, protokoły kontroli gminy z lat 1949–1950, majątek gminy. 
Dział Finansowo-Budżetowy: budżety i roczne sprawozdania budżetowe, podatki oraz 
klasyfikacja gruntów. 
Dział Gospodarki Gminnej: sprawy świadczeń w naturze, szarwarki, rolnictwo, w tym opisy 
mienia opuszczonego, zestawienia gminne spisów rolnych, sprawozdanie wójta z 1948 r. 
Dział Administracyjny: NSP, wykaz grobów żołnierzy radzieckich, sprawozdania z 
ekshumacji zwłok. 
Akta Gminnej Rady Narodowej: protokoły sesji i posiedzeń GRN, Prezydium i Komisji 
Kontroli Społecznej z 1949 r. 
Referat Ogólno-Administracyjny: protokoły sesji i posiedzeń GRN, Prezydium i komisji, 
plany pracy i sprawozdania z działalności Rady i jej organów, sprawy osobowe i personalne 
radnych i pracowników gminy, Plebiscyt Pokoju — sprawozdanie (1951 r.). 
Referat Finansowy: budżety, sprawy podatkowe i świadczeń rzeczowych. 
Referat Rolny: plany produkcyjne, sprawy weterynarii i hodowli, statystyka rolna, protokoły 
zebrań gromadzkich w sprawie akcji siewnej. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 
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1. Akta gminy Unierzyż z siedzibą w Strzegowie, powiat mławski, nr zespołu 21 
2. 1911–1954 
3. 170 j.a; 1,80 m.b. 
4. Okres zaboru rosyjskiego i II Rzeczypospolitej: księga uchwał gromady Unierzyż z lat 1911–

1939 oraz lista podatku gruntowego. 
Okres Polski Ludowej (1945–1954).  
Dział Ogólno-Organizacyjny: postanowienia Rady Wojennej Frontu i rozporządzenia 
Komendanta Wojennego z 1945 r., podział terytorialny i charakterystyka gminy z 1946 r., 
kwestionariusze gromadzkie, kwestionariusze strat wojennych i wykazy osób zamordowanych 
przez Niemców, protokoły posiedzeń Rady z lat 1945–1950, Zarządu Gminnego z lat 1945–
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1949, sprawozdania z działalności Rady i Prezydium, inspekcje gminy, sprawy majątku gminy 
oraz mienia opuszczonego i porzuconego przedsiębiorstwa gminne.  
Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, księgi finansowe i 
podatkowe, wykazy nieruchomości do celów podatkowych.  
Dział Gospodarki Gminnej: akta rolnictwa, w tym plany produkcji i przeciętne zbiory, podział 
gospodarstw, spis przedsiębiorstw przemysłowych, klasyfikacja gruntów i elektryfikacja wsi. 
Dział Administracyjny: akta ewidencji i kontroli ruchu ludności, w tym wykaz rodzin 
wojskowych poległych i zamordowanych podczas wojny.  
Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy organizacyjne, sprawy kontroli, protokoły sesji 
Rady, posiedzeń Prezydium i komisji, sprawy osobowe i personalne członków Rady i 
pracowników gminy, zestawienie podziału administracyjnego powiatu Mława.  
Referat Finansowy: budżety, zestawienia budżetowe, sprawozdania.  
Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: sprawy planów gospodarczych i inwestycyjnych, 
ewidencja i kontrola ruchu ludności,i domowe książki meldunkowe.  
Referat Rolny: protokoły zebrań gromadzkich.  
Spis roboczy: protokoły posiedzeń Rady Gminnej i Prezydium z lat 1948–1953. 

5. J. polski. 
6.  Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 
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1. Akta gminy Wójty-Zamoście powiat płoński, nr zespołu 1145 
2. 1938–1954 
3. 359 j.a.; 3,66 m.b. 
4. Okres II Rzeczypospolitej 1938: metryki urodzenia. 

Okres okupacji niemieckiej (1940–1941): budżet i wykazy podatku gruntowego. 
Okres Polski Ludowej (1945–1954): 
Gminna Rada Narodowa (1945–1954): protokoły posiedzeń organów kolegialnych — Rady, 
Prezydium i komisji (sygn. 1–20). 
Dział Ogólno-Organizacyjny (1945–1950): informacje w sprawach organizacyjnych, podział 
rzeczowy akt, sprawy personalne i członkowskie, dane statystyczne gminy (sygn. 28), wykazy 
majątków poniemieckich 1945 (sygn. 29). 
Dział Finansowo-Budżetowy (1945–1950): budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, 
sprawy podatkowe, wykaz rozparcelowanych majątków. 
Dział Gospodarki Gminnej (1945–1950): sprawy oświaty i zwalczania analfabetyzmu, wykazy 
posiadaczy gospodarstw rolnych z poszczególnych gromad do celów podatkowych, zadania 
gromad w zakresie rolnictwa. 
Dział Administracyjny (1945–1950): ewidencja ludności — korespondencja i książki 
meldunkowe gromad, statystyka ludności (sygn. 261–262), wykazy pobranej żywności przez 
Armię Czerwoną (sygn. 263–264), plany i szkice budowlane. 
Referat Ogólno-Administracyjny (1951–1953): sprawozdania z zebrań gromadzkich, spisy 
wyborców i sprawy wyborcze, sprawy Gminnego Komitetu Obrońców Pokoju. 
Referat Finansowy (1948–1953): budżet, sprawozdawczość budżetowa, podatek gruntowy. 
Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (1951–1953): sprawy oświaty i opieki społecznej. 
Referat Rolny (1951–1953): statystyka w zakresie rolnictwa (sygn. 294–295). 
Urząd Stanu Cywilnego (1951–1954): protokół kontroli USC, kartoteka mieszkańców (sygn. 
308), korespondencja dotycząca ewidencji ludności. 
Księgi (1939–1953): księgi kontroli ruchu ludności i rejestry mieszkańców, skorowidze 
alfabetyczne do akt małżeństw (1946–1947), księga protokołów zebrań sołtysów (1948–1953; 
sygn. 325–327), księgi biercze podatków i szarwarków, księgi meldunkowe. 

5. J. polski, niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 



 93 

167 

1. Akta gminy Wychódźc powiat płoński, nr zespołu 1147 
2. 1883–1954 
3. 298 j.a; 3,40 m.b. 
4. Okres zaborów 1883–1914 (sygn. 283–295): księga ludności stałej wsi Kuchary-Skotniki z 

1883 r., akta dotyczące ubezpieczenia właścicieli budynków wiejskich i folwarcznych.  
Okres II Rzeczypospolitej i okupacji niemieckiej (1932–1943; sygn. 1–2): dowody do akt 
małżeństw (1932), listy obecności sołtysów (1943).  
Okres Polski Ludowej (1945–1954):  
Gminna Rada Narodowa: protokoły Rady Gminnej (1947–1954; sygn. 3–8, 88), protokoły 
posiedzeń Prezydium Rady (1949–1953) i Zarządu Gminnego (1949–1950), akta komisji 
Rady — protokoły (sygn. 17–37).  
Dział Ogólno-Organizacyjny (1945–1950): korespondencja w sprawach organizacyjnych, 
działalność sołtysów, dane statystyczne i informacje o gminie (sygn. 52–53), kontrola gminy, 
dane o gromadach (sygn. 58).  
Dział Finansowo-Budżetowy: budżety gminy, roczne sprawozdania rachunkowe, rejestry 
pomiarowe i księgi biercze podatku gruntowego.  
Dział Gospodarki Gminnej: sprawy oświaty i opieki społecznej, sprawy rolnictwa i reformy 
rolnej — nadanie ziemi, dane statystyczne na temat rolnictwie (sygn. 152), zaświadczenia o 
nabyciu ziemi, sprawy spisu powszechnego i ewidencji ludności, książki meldunkowe 
poszczególnych gromad, dane statystyczne o gminie (sygn. 193), sprawy bezpieczeństwa, 
prześladowania w okresie okupacji niemieckiej i wykaz zniszczeń wojennych (sygn. 198–
199), sprawy budowlane.  
Referat Ogólno-Administracyjny (1951–1954): sprawy organizacyjne, protokoły kontroli, 
protokoły zebrań gromadzkich i odpraw sołtysów.  
Referat Finansowy (1951–1954): budżety, pobór podatków i świadczeń w naturze.  
Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (1951–1954): sprawy oświaty, zdrowia i opieki 
społecznej.  
Referat Rolny (1945–1953): księgi biercze podatku gruntowego i świadczeń w naturze. 

5. J. polski, niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 
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1. Akta gminy Załuski powiat płoński, nr zespołu 1208 
2. 1901–1953 
3. 161 j.a; 1,55 m.b. 
4. Zarząd Gminny: sprawy organizacyjne gminy i gromad, charakterystyka i dane statystyczne o 

gminie, protokoły ZG, protokoły Rady Gminnej, Prezydium i komisji, sprawy kontroli 
gminy, majątku gminnego oraz przedsiębiorstw i zakładów własnych, szkody wojenne, akta 
Związku Samopomocy Chłopskiej i ZMP, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, 
podatki i daniny gminne, sprawy rolnictwa, w tym kwestionariusze i dane statystyczne 
gromad, sprawy przemysłu i handlu, księgi kontroli ruchu ludności, akta dotyczące 
bezpieczeństwa i wojskowe. 
Prezydium Gminnej Rady Narodowej: protokoł posiedzeń Rady, Prezydium i komisji, 
sprawozdawczość statystyczna, w tym metryka statystyczna gminy, związki zawodowe, ZMP 
i PCK, sprawy rolnictwa, budowlane i odbudowy, aprowizacja i walka z drożyzną. 

5. J. polski, rosyjski. 
6. Zespół niemikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 
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1. Urząd Gminy Załuski, nr zespołu 1097 
2. 1973–1990 
3. 142 j.a.; 1,30 m.b. 
4. Statuty i regulaminy organizacyjne, zarządzenia i decyzje naczelnika gminy, protokoły 

kontroli zewnętrznych, protokoły zebrań wiejskich, narad z sołtysami, narad koordynacyjnych, 
plany pracy urzędu i naczelnika gminy, plany gospodarczego rozwoju gminy, budżety gminy 
oraz plany funduszu gminnego, bilanse z załącznikami, sprawozdawczość statystyczna, 
ewidencja zabytkowego parku Załuski i Kroczewo z 1976 r. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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1. Akta gminy Zielona z siedzibą w Kuczborku, powiat mławski, nr zespołu 17 
2. 1936–1954 
3. 119 j.a; 1,05 m.b. 
4.  Okres II Rzeczypospolitej: materiały do budżetu gminy na rok 1937. 

Okres Polski Ludowej 1945–1954: 
Dział Ogólno-Organizacyjny: sprawy organizacyjne, w tym sprawozdanie z lustracji i 
charakterystyka gminy, protokoły Rady z 1949 r., odpisy protokołów Prezydium z 1948 r., 
gminna Komisja Kontroli Społecznej z lat 1947–1950, sprawy personalne radnych i 
pracowników gminnych, szkody wojenne, lista zamordowanych przez Niemców, majątki 
poniemieckie. 
Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, sprawy podatkowe. 
Dział Gospodarki Gminnej: sprawa parcelacji majątków, opis gminy. 
Dział Administracji Społecznej: akta organizacji — PCK, TPŻ, sprawozdanie Gminnego 
Komitetu Opieki Społecznej. 
Dział Administracyjny: wybory, POP, NSP, repatriacja, sprawy wojskowe. 
Referat Ogólno-Administracyjny: protokoły posiedzeń Rady i Prezydium, sprawy sołtysów, 
skargi i zażalenia, zobowiązania gromad do czynu „lipcowego” 1952 r. 
Referat Finansowy: materiały do budżetów, wymiar podatków, karty wynagrodzeń. 
Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: sprawy oświaty — dzienniki lekcyjne kursów nauki 
początkowej. 
Referat Wojskowy: akta organizacyjne referatu, sprawy poboru. 
Referat Rolny: projekty planów, protokoły klasyfikacji gruntów, sprawy zespołu rolnego, 
wykazy plantatorów. 
Spis roboczy: przepisy, zarządzenia i polecenia władz, ewidencja ludności, aprowizacja, 
finanse i podatki gminne, sprawy sądowe i karno-administracyjne, zdrowie i opieka społeczna. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 
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1. Akta gminy Zieluń, powiat mławski, nr zespołu 26 
2. 1945–1954 
3. 148 j.a; 0,90 m.b. 
4. Dział Ogólno-Organizacyjny: spis strat wojennych w gminie (sygn. 1), podział 

administracyjny gminy, sprawy osobowe radnych i pracowników gminnych, protokoły 
posiedzeń Zarządu Gminnego, uchwały Zarządu, protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, 
inspekcja gminy, kwestionariusze zniszczeń wojennych (sygn. 24), charakterystyka gromad. 
Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, księgi finansowe. 
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Dział Gospodarki Gminnej: wykaz strat wojennych w drogach i mostach (sygn. 43), sprawy 
rolnictwa, w tym spisy rolne, opisy majątków, zalesień, statystyka gminy w podziale na 
gromady z 1949 r. (sygn. 49), klasyfikacja gruntów, sprawy przemysłu i handlu. 
Dział Administracji Społecznej: akta oświaty, kultury i sztuki, w tym karty rejestracyjne 
świetlic, protokoły i sprawozdania Komisji Sanitarnej, wykaz statystyczno-gospodarczy 
gminy z 1947 r. (sygn. 56). 
Dział Administracyjny: kartoteka gromad (sygn. 57), wykazy gospodarstw do NSP, rejestr 
cudzoziemców, ewidencja ludności i domowe książki meldunkowe, sprawy inwalidów 
wojennych i ich rodzin, spisy poborowych, stan zagospodarowania gminy z 1945 r. (sygn. 81). 
Referat Ogólno-Administracyjny: protokoły Rady z 1952 r., Prezydium z lat 1952–1953, 
komisji, plany pracy i sprawozdania z działalności Rady i jej organów, sprawy osobowe 
radnych i pracowników, akta sołtysów i zebrań gromadzkich, protokoły Komitetu Frontu 
Narodowego, TPPR, akta referatu karno-administracyjnego z 1953 r. 
Referat Finansowy: budżety z lat 1951–1952, akta finansowo-budżetowe. 
Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: oświata dla dorosłych, w tym dzienniki lekcyjne, 
statystyka ludności gminy (sygn. 124). 
Referat Wojskowy: organizacja pracy referatu, ewidencja poborowych i odroczenia, 
Referat Rolny: protokoły zebrań gromadzkich i zespołu gminnego, spisy rolne z 1951 i 1952 r. 
oraz zagospodarowanie ugorów i odłogów. 
Spis roboczy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe za lata 1946–1947, wykazy 
urodzonych, zaślubionych i zmarłych za lata 1946–1947. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 
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1. Akta gminy Żuromin powiat sierpecki, nr zespołu 705 
2. 1945–1954 
3. 148 j.a.; 1,35 m.b. 
4. Zarząd Gminy — charakterystyka gminy, protokoły sesji Rady Gminnej z załącznikami i 

posiedzeń Zarządu Gminnego, sprawozdania budżetowe, sprawy podatków, opłat i danin 
gminnych, dokumentacja głosowania ludowego i wyborów do Sejmu, sprawy akt stanu 
cywilnego, ewidencji i kontroli ruchu ludności, wyznaniowe, bezpieczeństwa i porządku 
publicznego.  
Prezydium Gminnej Rady Narodowej — akta skarg i zażaleń, protokoły sesji Rady, posiedzeń 
komisji Rady, sprawozdania z działalności Rady i jej organów, sprawozdania budżetowe, 
sprawozdawczość statystyczna, sprawy oświaty i kultury, ruch budowlany i sprawy 
mieszkaniowe, wykazy gospodarstw rolnych i opuszczonych, elektryfikacja wsi, 
obowiązkowe dostawy, spółdzielnie produkcyjne. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

3.3.2. Gminne rady narodowe 
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1. Gminna Rada Narodowa w Baboszewie, nr zespołu 921 
2. 1973–1990 
3. 154 j.a.; 1,10 m.b. 
4. Protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium, uchwały, akta komisji, akta Komitetu Kontroli 

Społecznej, sprawozdania statystyczne z działalności, ewidencja radnych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
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7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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1. Gminna Rada Narodowa w Bieżuniu, nr zespołu 1251 
2. 1973–1990 
3. 80 j.a.; 1,10 m.b. 
4. Protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium GRN, uchwały i ich realizacja, akta 

komisji GRN. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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1. Gminna Rada Narodowa w Ciechanowie, nr zespołu 831 
2. 1973–1990 
3. 43 j.a.; 1,30 m.b. 
4. Protokoły sesji GRN z załącznikami, posiedzeń Prezydium, uchwały GRN, postanowienia 

Prezydium, akta komisji. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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1. Gminna Rada Narodowa w Czernicach Borowych, nr zespołu 914 
2. 1973–1990 
3. 137 j.a.; 3,15 m.b. 
4. Protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium, zbiór uchwał wraz z dokumentacją ich realizacji, 

postanowienia Prezydium GRN, akta komisji GRN, spotkania radnych z wyborcami. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

177 

1. Gminna Rada Narodowa w Dzierzążni, nr zespołu 890 
2. 1973–1990 
3. 172 j.a.; 2,40 m.b. 
4. Protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium GRN, uchwały, postanowienia, akta komisji 

GRN, interpelacje i wnioski radnych wraz z dokumentacją ich realizacji, materiały dotyczące 
działalności Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej, protokoły kontroli zewnętrznych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

178 

1. Gminna Rada Narodowa w Dzierzgowie, nr zespołu 973 
2. 1973–1990 
3. 191 j.a.; 1,20 m.b. 
4. Regulaminy GRN, skład osobowy i plany pracy, protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium, 

komisji GRN, uchwały, postanowienia, wnioski i interpelacje radnych, sprawozdania z 
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działalności GRN, protokoły spotkań z wyborcami, dokumentacja działalności Gminnego 
Komitetu Kontroli Społecznej. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

179 

1. Gminna Rada Narodowa w Glinojecku, nr zespołu 527 
2. 1973–1990 
3. 95 j.a.; 1,00 m.b. 
4. Protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium i komisji stałych, samorząd wiejski — protokoły 

ogólnych zebrań, protokoły przebiegu wyborów sołtysów, protokoły zebrań i szkoleń 
sołtysów, programy i plany rozwoju gminy z roku 1974 i 1976. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

180 

1. Gminna Rada Narodowa w Gołyminie Ośrodku, nr zespołu 522 
2. 1973–1990 
3. 109 j.a.; 1,11 m.b. 
4. Protokoły z załącznikami sesji GRN, posiedzeń Prezydium i komisji stałych, plany pracy 

Rady i jej organów, sprawozdania z działalności Rady, spotkania radnych z wyborcami — 
plany i sprawozdania ze spotkań, protokoły Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spisy zdawczo-odbiorcze. 

181 

1. Gminna Rada Narodowa w Grudusku, nr zespołu 893 
2. 1973–1990 
3. 160 j.a.; 1,95 m.b. 
4. Regulaminy, protokoły kontroli zewnętrznych, protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium i 

komisji, uchwały, postanowienia, plany pracy GRN, skład osobowy GRN, interpelacje i 
wnioski radnych i ich realizacja, dokumentacja działalności Gminnego Komitetu Kontroli 
Społecznej i samorządu mieszkańców.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

182 

1. Gminna Rada Narodowa w Iłowie-Osadzie, nr zespołu 813 
2. 1973–1990 
3. 144 j.a.; 1,70 m.b. 
4. Regulaminy, protokoły kontroli zewnętrznych, protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium i 

komisji, uchwały, postanowienia, plany pracy GRN, interpelacje i wnioski radnych i ich 
realizacja, dokumentacja działalności Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej i samorządu 
wiejskiego, spotkania przedwyborcze kandydatów na radnych, sprawy osobowe i 
kwestionariusze radnych.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
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7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

183 

1. Gminna Rada Narodowa w Krasnem, nr zespołu 882 
2. 1973–1990 
3. 143 j.a.; 2,05 m.b. 
4. Regulaminy, protokoły kontroli zewnętrznych, protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium i 

komisji, rejestry uchwał, uchwały, dokumentacja realizacji uchwał, postanowienia, wnioski i 
zalecenia komisji oraz ich realizacja, plany pracy GRN, interpelacje i wnioski radnych, 
spotkania radnych z wyborcami. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

184 

1. Gminna Rada Narodowa w Kuczborku Osadzie, nr zespołu 1010 
2. 1973–1990 
3. 153 j.a.; 1,90 m.b. 
4. Regulaminy, protokoły kontroli zewnętrznych, protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium i 

komisji, uchwały, dokumentacja realizacji uchwał, plany pracy GRN, interpelacje i wnioski 
radnych, sprawozdania statystyczne z działalności GRN, dokumentacja ze spotkań z 
wyborcami, odznaczenia.  

5. J. polski.  
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

185 

1. Gminna Rada Narodowa w Lipowcu Kościelnym, nr zespołu 853 
2. 1976–1990 
3. 161 j.a.; 1,20 m.b. 
4. Regulaminy, protokoły kontroli zewnętrznych, protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium i 

komisji, uchwały, dokumentacja realizacji uchwał, postanowienia, sprawy osobowe radnych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

186 

1. Gminna Rada Narodowa w Lubowidzu, nr zespołu 1001 
2. 1973–1990 
3. 148 j.a.; 1,10 m.b. 
4. Protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium i komisji, uchwały, rejestry uchwał.  
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

187 

1. Gminna Rada Narodowa w Lutocinie, nr zespołu 994 
2. 1973–1990 
3. 202 j.a.; 1,70 m.b. 
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4. Protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium i komisji, uchwały, postanowienia, akta spraw 
dotyczące zakresu organizacji pracy Prezydium, interpelacje i wnioski radnych, sprawozdania 
z działalności samorządu gminnego, kwestionariusze radnych GRN. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

188 

1. Gminna Rada Narodowa w Naruszewie, nr zespołu 1018 
2. 1977–1990 
3. 53 j.a.; 0,60 m.b. 
4. Regulamin, protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium i komisji, uchwały, postanowienia z 

rejestrami, plany pracy GRN, Prezydium i komisji, sprawozdania opisowe z działalności GRN 
i jej organów.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

189 

1. Gminna Rada Narodowa Nowe Miasto, nr zespołu 995 
2. 1973–1990 
3. 108 j.a.; 1,50 m.b. 
4. Protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium i komisji, uchwały, realizacja uchwał. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

190 

1. Gminna Rada Narodowa w Ojrzeniu, nr zespołu 1228 
2. 1973–1990 
3. 52 j.a.; 1,80 m.b. 
4. Protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium i komisji, uchwały, postanowienia. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

191 

1. Gminna Rada Narodowa w Opinogórze Górnej powiat ciechanowski, nr zespołu 519 
2. 1973–1990 
3. 150 j.a.; 1,60 m.b. 
4. Sprawy organizacyjne GRN: regulamin (1978). 

Sesje GRN: protokoły, uchwały i ich realizacja (1973–1990). 
Prezydium GRN: protokoły, postanowienia i ich realizacja, plany pracy (1973–1990). 
Komisje GRN: protokoły, plany pracy, rejestry wniosków i opinii (1973–1990). 
Radni: spotkania z wyborcami (1975, 1977–1988), ewidencja radnych i karty informacyjne 
(1974). 
Interpelacje, zapytania i wnioski radnych (1978–1988). 
Zebrania wiejskie: protokoły (1973–1974). 
Sprawozdawczość: z działalności samorządu (1987), o odbytych sesjach GRN (1985–1988). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
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7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

192 

1. Gminna Rada Narodowa w Płońsku, nr zespołu 1213 
2. 1973–1975 
3. 12 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium i komisji, uchwały, rejestr i realizacja uchwał 

GRN z 1973 r., sprawy organizacyjne, rejestr i załatwianie wniosków komisji Rady, rejestr 
wniosków z zebrań wiejskich. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

193 

1. Gminna Rada Narodowa w Płośnicy, nr zespołu 800 
2. 1973–1990 
3. 230 j.a.; 2,30 m.b. 
4. Regulaminy, organizacja sesji GRN, protokoły sesji GRN z załącznikami, posiedzeń 

Prezydium i komisji, uchwały, realizacja uchwał, postanowienia, akta komisji stałych Rady, 
plany pracy, sprawozdania z działalności GRN i jej organów, interpelacje i wnioski radnych, 
Komitet Kontroli Społecznej — protokoły. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

194 

1. Gminna Rada Narodowa w Radzanowie, nr zespołu 788 
2. 1973–1990 
3. 142 j.a.; 1,70 m.b. 
4. Protokoły sesji GRN z załącznikami, posiedzeń Prezydium (z załącznikami) i komisji, 

uchwały, realizacja uchwał, postanowienia, dokumentacja komisji GRN, sprawozdania z 
działalności, sprawozdania statystyczne, sprawy osobowe radnych, spotkania radnych z 
wyborcami, interpelacje radnych,. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

195 

1. Gminna Rada Narodowa w Regiminie województwo ciechanowskie, nr zespołu 563 
2. 1984–1990 
3. 59 j.a.; 0,64 m.b. 
4. Protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium i komisji, uchwały, realizacja uchwał, akta 

samorządu wiejskiego, protokoły zebrań wiejskich z poszczególnych wsi. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

196 

1. Gminna Rada Narodowa w Rybnie, nr zespołu 846 
2. 1973–1990. 
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3. 283 j.a.; 1,70 m.b. 
4. Protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium i komisji, rejestry uchwał, uchwały, realizacja 

uchwał, organizacja GRN i skład osobowy, plany pracy, sprawozdania z działalności, sprawy 
osobowe radnych, interpelacje radnych, realizacja wniosków i postulatów radnych, protokoły 
zespołów radnych, protokoły spotkań radnych z wyborcami, akta samorządu mieszkańców, 
Komitet Kontroli Społecznej, wnioski o odznaczenia. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

197 

1. Gminna Rada Narodowa w Siemiątkowie Koziebrodzkim, nr zespołu 946 
2. 1973–1990 
3. 181 j.a.; 1,10 m.b. 
4. Protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium i komisji, uchwały, postanowienia, protokoły 

spotkań radnych WRN z wyborcami, sprawy odznaczeń, akta Gminnego Komitetu Pomocy 
Społecznej. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

198 

1. Gminna Rada Narodowa w Sochocinie, nr zespołu 880 
2. 1973–1990 [1992] 
3. 82 j.a.; 0,80 m.b. 
4. Regulaminy, protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, uchwały, postanowienia, plany pracy, 

protokoły spotkań z wyborcami. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

199 

1. Gminna Rada Narodowa w Sońsku, nr zespołu 486 
2. 1973–1990 
3. 48 j.a.; 1,59 m.b. 
4. Sesje GRN: protokoły, uchwały (1973–1990). 

Prezydium GRN: protokoły, postanowienia i ich realizacja (1973–1990). 
Komisje GRN: protokoły (1973–1990). 
Radni: spotkania z wyborcami (1973). 
Zebrania wiejskie: protokoły (1973). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

200 

1. Gminna Rada Narodowa w Strzegowie, nr zespołu 1119 
2. [1972] 1973–1990 
3. 313 j.a.; 2,30m.b. 
4. Protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium i komisji, uchwały, postanowienia, rejestry 

uchwał, postanowień, interpelacji, wniosków i postulatów wyborców, plany pracy, protokoły 
przeprowadzonych kontroli, akta personalne radnych (kwestionariusze i karty ewidencyjne), 
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protokoły posiedzeń Komisji Pojednawczej, roboczo-szkoleniowych Komisji ds. Referendum 
w 1987 r., Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej oraz wspólnych posiedzeń Rady Gminnej 
PRON i GRN z lat 1985–1989, akta realizacji wniosków komisji stałych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

201 

1. Gminna Rada Narodowa w Stupsku, nr zespołu 823 
2. 1973–1990 
3. 179 j.a.;1,70 m.b. 
4. Regulaminy GRN, organizacja sesji, protokoły sesji GRN z załącznikami, posiedzeń 

Prezydium i komisji, uchwały Rady, realizacja uchwał, postanowienia, kwestionariusze i karty 
ewidencyjne radnych, akta samorządu mieszkańców. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

202 

1. Gminna Rada Narodowa w Syberii, nr zespołu 1002 
2. 1975–1976 
3. 7 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium i komisji. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

203 

1. Gminna Rada Narodowa w Szreńsku, nr zespołu 978 
2. 1973–1990 
3. 184 j.a.; 1,40 m.b. 
4. Regulaminy GRN, plany pracy, protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium i komisji, 

uchwały, postanowienia, wnioski i interpelacje radnych, sprawozdania z działalności GRN, 
protokoły działalności Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

204 

1. Gminna Rada Narodowa w Szydłowie, nr zespołu 835 
2. 1973–1990 
3. 193 j.a.; 2,55 m.b. 
4. Protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium i komisji stałych, plany pracy GRN i jej organów, 

sprawozdania z działalności GRN, kontrola i ocena, interpelacje i wnioski radnych, wnioski 
odznaczeniowe, Gminny Komitet Kontroli Społecznej. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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205 

1. Gminna Rada Narodowa w Turzy Małej, nr zespołu 855 
2. 1973–1976 
3. 25 j.a.; 0,15 m.b. 
4. Organizacja GRN, posiedzenia GRN i jej organów, uchwały, postanowienia oraz ich 

realizacja. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

206 

1. Gminna Rada Narodowa w Wieczfni Kościelnej, nr zespołu 840 
2. 1973–1990 
3. 252 j.a.; 2,50 m.b. 
4. Protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium i komisji, uchwały, realizacja uchwał, 

postanowienia i ich realizacja, sprawy osobowe radnych, spotkania radnych z wyborcami, 
interpelacje i wnioski radnych, komisja odznaczeń, odznaki honorowe i państwowe. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

207 

1. Gminna Rada Narodowa w Wiśniewie, nr zespołu 861 
2. 1973–1990 
3. 116 j.a.; 1,90 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium i komisji, uchwały, realizacja uchwał, 

postanowienia, plany pracy GRN i jej organów. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

208 

1. Gminna Rada Narodowa Załuski, nr zespołu 1096 
2. 1973–1990 
3. 79 j.a.; 1,04 m.b. 
4. Protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium, uchwały, postanowienia, plany pracy GRN i 

komisji. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

3.3.3. Prezydia gromadzkich rad narodowych 

209 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Baboszewie powiat płoński, nr zespołu 923 
2. 1954–1974 
3. 86 j.a.; 1,18 m.b. 
4. Protokoły kontroli zewnętrznych, protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, uchwały i 

zarządzenia, akta komisji, protokoły zebrań wiejskich i sołtysów, realizacja postulatów i 
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wniosków wyborców, planowanie gospodarcze gromady, budżety, sprawozdawczość 
statystyczna, rejestry mieszkańców, pozwolenia na budowę. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

210 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Białutach powiat mławski, nr zespołu 460 
2. 1954–1957 
3. 20 j.a.; 0,15 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium z lat 1955–1957, plany pracy Rady, Prezydium i 

komisji, protokoły zebrań wiejskich, budżety gromady z lat 1955–1957, zestawienie zbiorcze 
spisu rolnego z 1957 r. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów. 

Uwaga: część zespołu w AP Olsztyn O/Nidzica (nr 172), 2 j.a. z 1955 r. 

211 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bieżuniu powiat żuromiński, nr zespołu 696 
2. 1962–1972 [1973] 
3. 41 j.a.; 0,43 m.b. 
4. Organizacja biura Prezydium, protokoły pokontrolne, protokoły sesji Rady, posiedzeń 

Prezydium i komisji wraz z załącznikami, plany pracy, sprawozdania, zebrania wiejskie i 
sołtysi, plany i sprawozdania dotyczące rozwoju gospodarczego gromady, uproszczone plany 
urządzenia lasów, budżety, sprawozdania statystyczne, narady pracownicze. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 

212 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Błędówku powiat płoński, nr zespołu 1181 
2. 1957–1960 
3. 11 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń Prezydium z lat 1957, 1959–1960, zestawienia gromadzkie spisu rolnego 

z 1960 r., rejestry mieszkańców stałych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

213 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Bogurzyn, powiat mławski, nr zespołu 122 
2. 1955–1961 
3. 28 j.a.; 0,16 m.b. 
4. Protokoły i kontroli, protokoły sesji Rady z lat 1956–1957, 1959–1960, posiedzeń Prezydium 

z lat 1955–1960, budżety, sprawozdania statystyczne z wykonania obowiązkowych dostaw, 
zalecenia i sprawozdania. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy. 
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214 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Bońkowo Podleśne, powiat mławski, nr zespołu 
121 

2. 1955–1960 
3. 56 j.a; 0,37 m.b. 
4. Kontrole zewnętrzne, protokoły sesji Rady z lat 1956–1959, posiedzeń Prezydium z lat 1956–

1957, komisji Rady, protokół Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych (w 
materiałach na pierwszą sesję Rady), kwartalne plany pracy Rady, Prezydium i komisji 
dotyczące samorządu wsi, budżety, statystyka rolna. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy. 

215 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzozowie Nowym powiat przasnyski, nr 
zespołu 724 

2. 1959 
3. 6 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium i komisji. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

216 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Burkacie powiat działdowski, nr zespołu 669 
2. 1963–1972 [1973] 
3. 11 j.a.; 0,08 m.b. 
4. Sesje GRN: plany pracy, sprawozdania z działalności i składu osobowego GRN (1963–1971; 

sygn. 1–2). 
Komisje GRN: plany pracy (1965–1971; sygn. 3–5). 
Prezydium GRN: plany posiedzeń (1963–1971; sygn. 6). 
Zebrania wiejskie: wybory sołtysów (1970–1971; sygn. 7). 
Plany gospodarcze i budżety (1969–1973; sygn. 8–10). 
Biurowość: brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (1972–1973; sygn. 11). 

5. J. polski.  
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

Uwaga: część zespołu w AP Olsztyn Oddział w Nidzicy (nr 170), 20 j.a. z lat 1954–1972. 

217 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Chmielewo Wielkie, powiat mławski, nr zespołu 
123 

2. 1954–1960 
3. 36 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, kompletne z lat 1954–1959, posiedzeń Prezydium, kompletne, akta 

komisji Rady (protokoły posiedzeń, plany pracy), rejestry uchwał, budżety gromady z lat 
1955–1960, sprawozdawczość budżetowa, akta likwidacji gromady, sprawozdania z zakresu 
rolnictwa oraz akta kontroli zewnętrznej z lat 1957–1959. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów. 
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218 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chotumiu powiat ciechanowski, nr zespołu 1113 
2. 1965–1972 
3. 6 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady z lat 1967–1969, 1971–1972, rejestr uchwał. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

219 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chraponi powiat żuromiński, nr zespołu 742 
2. 1956–1961 
3. 38 j.a.; 0,30 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady z załącznikami, posiedzeń Prezydium, komisji zebrań wiejskich i narad 

sołtysów, budżety gromady, kontrole zewnętrzne. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

220 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chromakowie powiat żuromiński, nr zespołu 743 
2. 1955–1961 
3. 27 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium z załącznikami, komisji, budżety gromady, 

rejestry mieszkańców. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

221 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Ciechanów powiat ciechanowski, nr zespołu 493 
2. 1959–1969 
3. 3 j.a.; 0,09 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady w Ciechanowie. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

222 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Cieksynie powiat płoński, nr zespołu 1186 
2. 1960–1970 
3. 73 j.a.; 0,75 m.b. 
4. Kontrole i zarządzenia pokontrolne, protokoły posiedzeń organów kolegialnych, zebrań 

wiejskich i narad z sołtysami, sprawy organizacyjne, plany gospodarcze gromady, budżety, 
sprawozdania rachunkowe. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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223 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ciemniewku powiat ciechanowski, nr zespołu 
484 

2. 1959 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Przepisy ogólne Rady i Prezydium w Ciemniewku. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

224 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czernicach Borowych powiat przasnyski, nr 
zespołu 713 

2. 1955–1972 
3. 156 j.a.; 1,03 m.b. 
4. Organizacja i działalność organów kolegialnych, sprawozdania opisowe i statystyczne 

budżetowe, budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy 

225 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Dąbrowa powiat mławski, nr zespołu 463 
2. 1954–1962 
3. 49 j.a.; 0,36 m.b. 
4. Protokoły kontroli zewnętrznych, sprawy organizacyjne —protokoły sesji Rady, posiedzeń 

Prezydium, komisji gromadzkich, rejestry uchwał, kwartalne plany pracy Rady, Prezydium i 
komisji, budżety, sprawozdania, sprawozdania z obowiązkowych dostaw, protokoły zebrań 
wiejskich, 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy. 

226 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Dębsk, powiat mławski, nr zespołu 124 
2. 1954–1959 
3. 17 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Kontrola zewnętrzna, protokoły sesji Rady z lat 1954–1959, posiedzeń Prezydium z lat 1955–

1959, zebrań wiejskich z 1958 r., sprawozdania z obowiązkowych dostaw żywca, zboża i 
ziemniaków oraz spraw budżetowych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów. 

227 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dłutowie powiat działdowski, nr zespołu 670 
2. 1962–1972 
3. 23 j.a.; 0,15 m.b. 
4. Sesje GRN: plany pracy, protokoły, sprawozdania z działalności GRN (1963–1971; sygn. 1–

4). 
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Prezydium GRN: plany posiedzeń, protokoły (1963–1971; sygn. 5–6). 
Zebrania wiejskie: wybory sołtysów (1970–1971; sygn. 7). 
Planowanie: plany gospodarcze, budżety, plany funduszu gromadzkiego (1962–1971; sygn. 8–
22). 
Czyny społeczne: sprawozdania (1971–1972; sygn. 2).  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

Uwaga: część zespołu w AP Olsztyn Oddział w Nidzicy (nr 67), 87 j.a. z lat 1957–1972. 

228 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Dobrogosty powiat mławski, nr zespołu 470 
2. 1954–1961 
3. 28 j.a.; 0,32 m.b. 
4. Protokoły kontroli zewnętrznych, protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium i komisji, plany 

pracy komisji, budżety gromady, sprawozdania. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

229 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Dzbonie powiat ciechanowski, nr zespołu 516 
2. 1954–1965 
3. 15 j.a.; 0,08 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady (1954–1957), posiedzeń Prezydium (1955–1957), komisji (1955–1957), 

rejestr uchwał (1962–1965), plany budżetowe, sprawozdania (1955–1957). 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

230 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Działdowie powiat działdowski, nr zespołu 671 
2. 1960–1972 [1973] 
3. 79 j.a.; 0,70 m.b. 
4. Sesje GRN: protokoły, sprawozdania z działalności, skład osobowy (1961–1972; sygn. 1–13). 

Komisje GRN: regulaminy, protokoły, plany pracy, skład osobowy, (1966–1972; sygn. 14–
29). 
Prezydium GRN: protokoły (1960–1972; sygn. 30–43). 
Zebrania wiejskie: protokoły z zebrań i narad, wybory sołtysów (1961–1971; sygn. 44–52). 
Planowanie i sprawozdawczość: programy rozwoju gromady, plany gospodarcze, budżety i 
plany funduszu gromady, sprawozdania (1966–1973; sygn. 53–72). 
Skargi i wnioski: akta skarg, sprawozdania (1971; sygn. 73–74). 
Kontrole: protokoły kontroli zewnętrznych (1968–1972; sygn. 75–78). 
Mienie gromadzkie: kartoteki ujęć wody (1969; sygn. 79). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

Uwaga: część zespołu w AP Olsztyn Oddział w Nidzicy (nr 173), 22 j.a. z lat 1954–1972. 

231 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dziektarzewie powiat płoński, nr zespołu 925 
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2. 1954–1972 
3. 80 j.a.; 0,70 m.b. 
4. Protokoły kontroli zewnętrznych, protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, 

zebrania wiejskie i sołtysów, plany gospodarcze gromady, budżety gromady, 
sprawozdawczość, testamenty. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

232 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dzierzążni, nr zespołu 891 
2. 1953–1972 
3. 45 j.a.; 1,10 m.b. 
4. Protokoły kontroli, protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium GRN, komisji, budżety 

gromady, książki meldunkowe, sprawy likwidacji pozwoleń rzemieślniczych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

233 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dzierzgowie powiat przasnyski, nr zespołu 723 
2. 1954–1972 
3. 113 j.a.; 0,76 m.b. 
4. Akta kontroli, protokoły sesji Rady, Prezydium, komisji wraz z załącznikami, protokoły 

zebrań wiejskich i narad sołtysów, wieloletnie i roczne plany rozwoju gospodarczego, 
budżety, sprawozdania. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

234 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Garlino, powiat mławski, nr zespołu 125 
2. 1954–1959 
3. 17 j.a., 0,10 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady (1954–1955, 1957–1959), posiedzeń Prezydium (1956–1958), rejestry 

uchwał Rady i Prezydium, sprawozdania dotyczące rolnictwa i realizacji obowiązkowych 
dostaw, budżet gromady, sprawozdania z wykonania budżetu. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów. 

235 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gąsocinie powiat ciechanowski, nr zespołu 483 
2. 1971–1972 
3. 18 j.a.; 0,06 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, zebrań wiejskich, protokoły kontroli i 

inspekcji zewnętrznych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 
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236 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Glinojecku powiat ciechanowski, nr zespołu 523 
2. 1955–1972 
3. 52 j.a.; 0,65 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, zebrań wiejskich, narad i szkoleń 

sołtysów, plany gospodarcze gromady z lat 1961–1970. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy.  

237 

1. .Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gołyminie Ośrodku powiat ciechanowski, nr 
zespołu 521 

2. 1955–1972 
3. 78 j.a.; 1,10 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji stałych (z załącznikami), wyborów 

sołtysów i zebrań wiejskich, sprawozdawczość budżetowa, sprawozdawczość statystyczna, 
programy i plany rozwoju gospodarczego gromady, kontrole, inspekcje i lustracje gromady. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

238 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gostkowie powiat ciechanowski, nr zespołu 520 
2. 1961–1968 
3. 9 j.a.; 0,21 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji rolnictwa i zaopatrzenia, zebrań 

wiejskich i narad z sołtysami, protokoły kontroli zewnętrznych gromady z lat 1966–1968. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

239 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Górkach powiat płoński, nr zespołu 1188 
2. 1953–1972 
3. 74 j.a.; 0,80 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji stałych, ewidencja uchwał, rejestr 

wniosków rady i Prezydium, protokoły zebrań wiejskich, kontrole i inspekcje zewnętrzne 
gromady, budżety gromady, plan funduszu gromadzkiego, Narodowy Spis Powszechny 1970 
r., spisy rolne, sprawy archiwum zakładowego. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

240 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gradzanowie powiat sierpecki, nr zespołu 716 
2. 1954–1958 
3. 13 j.a.; 0,13 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji z załącznikami, budżet gromady. 
5. J. polski. 
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6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

241 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Gralewo powiat płoński, nr zespołu 610 
2. [1951] 1953–1972 [1973] 
3. 188 j.a.; 2,15 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, plany pracy Rady i jej organów, 

sprawozdania z działalności Rady, spotkania radnych z wyborcami, postulaty wyborcze, 
protokoły zebrań wiejskich i narad sołtysów, organizacja biura, planowanie społeczno-
gospodarczego rozwoju gromady, budżety i sprawozdania z jego wykonania, kontrole 
zewnętrzne, przejęcia nieruchomości na Skarb Państwa, rejestry mieszkańców, sprawy 
rolnictwa i weterynarii, przydział materiałów budowlanych, akta Gromadzkiego Komitetu 
Obrony Warszawy. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy, spis roboczy. 

242 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grudusku powiat ciechanowski, nr zespołu 412 
2. 1954–1972 
3. 72 j.a.; 0,74 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, programy rozwoju, plany gospodarcze i 

budżety, szczątkowo akta samorządu wiejskiego, załączniki do akt stanu cywilnego. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spisy zdawczo-odbiorcze. 

243 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hartowcu, powiat działdowski, nr zespołu 701 
2. 1955–1959 
3. 11 j.a.; 0,18 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji z załącznikami. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

Uwaga: część zespołu w AP Olsztyn Oddział w Nidzicy (nr 174), 1954–1958, 9 j.a.; 0,07 m.b. 

244 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Iłowo-Osada powiat mławski, nr zespołu 399 
2. 1954–1972 
3. 147 j.a.; 1,35 m.b. 
4. Regulaminy, protokoły kontroli społecznych, protokoły sesji Rady z lat 1954–1963, posiedzeń 

Prezydium z lat 1954–1965, komisji stałych, sprawy organizacyjne biura Prezydium, plany 
pracy, wnioski, sprawozdania z działalności, protokoły zebrań wiejskich i narad sołtysów, 
dokumentacja podziału administracyjnego z wykazem miejscowości i obiektów 
fizjograficznych, wieloletnie programy rozwoju, roczne plany gospodarcze gromady, wiejskie 
programy rozwoju rolnictwa, zestawienia spisów rolnych, budżety gromady z lat 1964–1972, 
sprawozdania budżetowe i finansowe. 
Akta kontroli zewnętrznych i nadzoru: protokoły i zalecenia pokontrolne, sprawozdania z ich 
wykonania.  
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Akta Gromadzkiego Komitetu FJN i czynów społecznych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy. 

245 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jasionach powiat żuromiński, nr zespołu 672 
2. 1954–1959 
3. 24 j.a.; 0,15 m.b. 
4. Sesje GRN: protokoły (1954–1959; sygn. 1–6). 

Komisje GRN: skład osobowy, plany pracy, protokoły (1957–1959; sygn. 7–12). 
Prezydium GRN: protokoły (1955–1959; sygn. 13–16). 
Zebrania wiejskie: protokoły (1958; sygn. 17). 
Planowanie i sprawozdawczość: budżety i realizacja (1955–1959; sygn. 18–24). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

246 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jeleniu powiat Działdowo, nr zespołu 751 
2. 1956–1959 
3. 8 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, wykazy radnych, plany pracy,  
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

Uwaga: część zespołu w AP Olsztyn Oddział w Nidzicy (nr 176), 1955–1958, 6 j.a.; 0,04 m.b. 

247 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jońcu powiat płoński, nr zespołu 1189 
2. 1956–1971 
3. 85 j.a.; 1,00 m.b. 
4. Kontrole i inspekcje zewnętrzne, protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, zebrań 

wiejskich i narad z sołtysami, sprawy organizacyjne, plany gospodarcze gromady i 
sprawozdania z wykonania, sprawozdawczość i statystyka, akta finansowe, budżet i plan 
funduszu gromadzkiego. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

248 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Kaczorowy powiat płoński, nr zespołu 609 
2. 1965–1968 [1969] 
3. 7 j.a.;0,05 m.b. 
4. Plany gospodarczego rozwoju gromady, sprawozdania statystyczne, protokoły kontroli i akta 

Komisji Oświatowej. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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249 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Kargoszyn powiat ciechanowski, nr zespołu 494 
2. 1954–1957 
3. 2 j.a.; 0,02 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady (1954–1955), posiedzeń Prezydium (1955–1957). 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

250 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kiełbowie powiat płoński, nr zespołu 1198 
2. 1958–1960 
3. 15 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Zarządzenia i uchwały, komisje, budżet i sprawozdania budżetowe, narady z sołtysami, sprawy 

organizacyjne, fundusz i mienie gromadzkie. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

251 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kiełpinach powiat działdowski, nr zespołu 689 
2. 1955–1972 
3. 76 j.a.; 0,52 m.b. 
4. Kontrole jednostki nadrzędnej, protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium z załącznikami, 

zebrań wiejskich i wyborów sołtysów, plany rozwoju gospodarczego gromady, sprawozdania,  
spis powszechny z r. 1960. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

Uwaga: część zespołu w AP Olsztyn Oddział w Nidzicy (nr 179), 1954–1972, 25 j.a.; 0,25 
m.b. 

252 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Kołaczkowo powiat ciechanowski, nr zespołu 517 
2. 1955–1972 
3. 102 j.a.; 0,74 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady (1956–1958; 1960–1970), posiedzeń Prezydium GRN (1955–1957), 

posiedzeń komisji (1955–1957), rejestr uchwał Rady (1962–1965), plany budżetowe, 
sprawozdania z ich wykonania (1955–1957). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

253 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Kołoząb powiat płoński, nr zespołu 1190 
2. 1957–1968 
3. 6 j.a.; 0,25 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady i posiedzeń Prezydium. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
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7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

254 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Komuninie Starym powiat Sierpc, nr zespołu 754 
2. 1955 
3. 3 j.a.; 0,02 m.b. 
4. Akta komisji stałych Rady. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

255 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Konopki powiat mławski, nr zespołu 233 
2. 1955–1972 [1973] 
3. 143 j.a.; 1,36 m.b. 
4. Sesje GRN: plany pracy, protokoły, uchwały (1955–1972; sygn. 1–19). 

Radni: spotkania z wyborcami (1960–1961; sygn. 20–21). 
Komisje GRN: plany pracy, protokoły posiedzeń i kontroli (1958–1972; sygn. 22–49). 
Prezydium GRN: protokoły, uchwały (1955–1971; sygn. 50–63). 
Zebrania wiejskie: protokoły zebrań wiejskich i narad sołtysów (1958–1972; sygn. 64–75). 
Sprawy organizacyjne: archiwum zakładowe, podział administracyjny gromady (1967–1971; 
sygn. 76–79). 
Plany gospodarcze: plany i sprawozdania z ich wykonania (1959–1970; sygn. 80–88). 
Sprawozdawczość: rolna, finansowa, Narodowy Spis Powszechny (1956–1972 [1973]; sygn. 
89–99 117–125;). 
Kontrole zewnętrzne (1962–1971; sygn. 100–108). 
Budżety i plany funduszu gromadzkiego (1963–1971; sygn. 109–116). 
Czyny społeczne: wykazy, sprawozdania i protokoły realizacji (1961–1970; sygn. 126–130). 
Spis roboczy: sprawy ogólno-gospodarcze (decyzje w sprawie odszkodowań), sprawy 
dotyczące wyborów wiejskiego komitetu FJN, teczki umów pracowników PGRN, rejestry 
pomiarowo-klasyfikacyjne oraz umowy dzierżawne z PFZ (sygn. 131–143). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

256 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Kowalewko powiat mławski, nr zespołu 400 
2. 1954–1973 
3. 192 j.a.; 1,50 m.b. 
4. Akta ogólne dotyczące działalności organów kolegialnych Rady: plany pracy, sprawozdania 

statystyczne z działalności Rady z lat 1956–1972, materiały na sesje Rady, protokoły sesji 
Rady z załącznikami z lat 1954–1959, 1962–1964 i 1969–1972, protokoły posiedzeń 
Prezydium z lat 1955–1959, 1962–1966, 1968–1969, akta komisji stałych Rady, rejestry 
uchwał, dokumentacja spotkań radnych z wyborcami, protokoły posiedzeń zespołów radnych, 
materiały z zakresu planowania gospodarczego, wiejskie programy rozwoju rolnictwa, 
sprawozdawczość, sprawozdawczość statystyczna dotycząca budownictwa, załatwiania skarg i 
podań, zatrudnienia i rolnictwa, dokumentacja kontroli i lustracji gromady, budżety, realizacja 
budżetu, czyny społeczne, komitety FJN, nadzór nad stowarzyszeniami (Kółka Rolnicze), 
ewidencja ruchu budowlanego, uproszczone plany urządzenia gospodarstw leśnych, projekty 
wyznaczania terenów budowlanych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
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7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis zdawczo-odbiorczy. 

257 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Koziebrodach powiat Sierpc, nr zespołu 755 
2. 1954–1972 [1973] 
3. 175 j.a.; 1,36 m.b. 
4. Organizacja urzędu, akta skarg, wniosków, podań i odwołań, kontrola urzędu, protokoły z 

załącznikami sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji stałych, zebrania wiejskie i sołtysi, 
plany gospodarcze, budżety, sprawozdania, mienie gromadzkie i czyny społeczne. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

258 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Koźniewie Wielkim powiat ciechanowski, nr 
zespołu 485 

2. 1959 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Protokoły kontroli zewnętrznych, zarządzenia pokontrolne. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

259 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krajkowie powiat Sierpc, nr zespołu 756 
2. 1955–1972 [1973] 
3. 124 j.a.; 1,14 m.b. 
4. Organizacja urzędu, akta skarg, wniosków, podań i odwołań, kontrola urzędu, protokoły z 

załącznikami sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji stałych, zebrania wiejskie i sołtysi, 
plany gospodarcze, budżety, sprawozdania, mienie gromadzkie i czyny społeczne. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

260 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kraszewie Gaczułty powiat Sierpc, nr zespołu 
757 

2. 1955–962 
3. 7 j.a.; 0,08 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady gromadzkiej oraz budżety na lata 1955–1957 i 1959. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis zdawczo-odbiorczy. 

261 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowe Kroczewo powiat płoński, nr zespołu 1095 
2. 1951–1972 
3. 101 j.a.; 1,33 m.b. 
4. Protokoły kontroli zewnętrznych, protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, zebrań 

wiejskich, narad z sołtysami, plany pracy jednostki własnej, zbiór przepisów ogólnych, karty 



 116 

wynagrodzeń z lat 1955–1970, plany budżetowe, plany funduszu gromadzkiego, 
sprawozdania, sprawozdawczość statystyczna, książki meldunkowe, rejestry mieszkańców wsi 
z terenu gromady. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

262 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Królewie powiat płoński, nr zespołu 1185 
2. 1952–1958 
3. 25 j.a.; 0,30 m.b. 
4. Zarządzenia, protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji stałych, zebrań wiejskich, 

plany pracy, sprawozdania statystyczne dotyczące rolnictwa, sprawy wojskowe, rejestr 
przedpoborowych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

263 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzeczanowie powiat Sierpc, nr zespołu 758 
2. 1955–1959 
3. 19 j.a.; 0,12 m.b. 
4. Plany pracy Rady i Prezydium, akta komisji stałych, protokoły zebrań wiejskich. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

264 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kucharach-Skotnikach powiat płoński, nr 
zespołu 1187 

2. 1955–1969 
3. 26 j.a.; 0,35 m.b. 
4. Kontrole, protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji stałych, zebrania wiejskie, 

budżety gromady, plan funduszu gromadzkiego. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

265 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kucicach, nr zespołu 892 
2. 1958–1972 
3. 89 j.a.; 1,30 m.b. 
4. Protokoły kontroli zewnętrznych, protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji stałych, 

akta dotyczące funkcjonowania samorządów wiejskich — protokoły zebrań wiejskich i 
sołtysów, budżety, plany gospodarcze, sprawozdawczość statystyczna, książki meldunkowe, 
rejestry mieszkańców. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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266 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kuczborku powiat żuromiński, nr zespołu 698 
2. 1962–1972 
3. 56 j.a.; 0,63 m.b. 
4. Protokoły z załącznikami sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji stałych, organizacja biura 

Prezydium, plany pracy, sprawozdania, zebrania wiejskie, sołtysi, plany i sprawozdania 
dotyczące rozwoju gospodarczego gromady, budżety, sprawozdania statystyczne, sprawy 
skarg i wniosków, protokoły pokontrolne. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

267 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Liberadz powiat mławski, nr zespołu 393 
2. 1959–1972 
3. 142 j.a.; 1,29 m.b. 
4. Dokumentacja kontroli zewnętrznych, protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji 

stałych, zebrań wiejskich i wyborów sołtysów, plany pracy organów kolegialnych, 
sprawozdania z ich wykonania, projekty uchwał, materiał ze spotkań radnych z wyborcami, 
materiały biura Prezydium — programy rozwoju gromady, roczne plany gospodarcze na lata 
1964–1972, sprawozdawczość z zakresu rolnictwa, obowiązkowych dostaw, budżety gromady 
i sprawozdania budżetowe, czyny społeczne, współpraca z organizacjami społecznymi. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów i spis roboczy. 

268 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lidzbarku powiat działdowski, nr zespołu 688 
2. 1957–1972 
3. 82 j.a.; 0,76 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium z załącznikami, organizacja biura Prezydium, 

plany pracy, sprawozdania, zebrania wiejskie i sołtysi, plany i sprawozdania dotyczące 
rozwoju gospodarczego gromady, budżety, sprawozdania statystyczne, protokoły pokontrolne. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

Uwaga: część zespołu w AP Olsztyn Oddział w Nidzicy (nr 180), 1954–1972, 21 j.a.; 0,29 
m.b.  

269 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Lipowiec Kośćielny powiat mławski, nr zespołu 
394 

2. 1954–1972 
3. 105 j.a.; 0,95 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji stałych, rejestry uchwał, wniosków i 

postanowień, organizacja biura Prezydium, dokumentacja dotycząca kontroli i inspekcji 
Prezydium, samorząd wiejski, materiały informacyjne ze spotkań posłów i radnych z 
wyborcami, plany gospodarcze gromady, sprawozdawczość statystyczna, budżety gromady z 
lat 1956–1972 oraz sprawozdania z ich wykonania, sprawy czynów społecznych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
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7. Inwentarz książkowy grupy zespołów. 

270 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubowidzu powiat żuromiński, nr zespołu 727 
2. 1955–1972 [1973] 
3. 153 j.a.; 1,20 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji stałych z załącznikami, protokoły zebrań 

wiejskich i narad sołtysów, wieloletnie i roczne plany rozwoju gospodarczego, budżety i 
sprawozdania z ich realizacji, akta kontroli, sprawy mienia gromadzkiego i czynów 
społecznych, akta organizacyjne biura gromady, skargi i wnioski oraz akta dotyczące 
inwestycji i mienia gromadzkiego. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

271 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lutocinie powiat żuromiński, nr zespołu 695 
2. 1958–1972 [1973] 
3. 156 j.a.; 1,40 m.b. 
4. Protokoły wraz z załącznikami sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, organizacja biura 

Prezydium, plany pracy, sprawozdania z realizacji, zebrania wiejskie i sołtysi, budżety, plany i 
sprawozdania dotyczące rozwoju gospodarczego gromady, sprawozdania statystyczne, 
protokoły pokontrolne. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

272 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Łomia, powiat mławski, nr zespołu 127 
2. 1954–1959 
3. 17 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady (1954–1959), posiedzeń Prezydium (1955, 1957–1959), rejestry uchwał, 

zestawienia gromadzkie spisu rolnego z 1959 r., sprawozdania z wykonania obowiązkowych 
dostaw i równoważnika pieniężnego, sprawozdania z funduszu gromadzkiego. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów. 

273 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ługach powiat żuromiński, zespół 744 
2. 1956–1961 
3. 36 j.a.; 0,26 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium z załącznikami, zebrania wiejskie i narady 

sołtysów, budżety, kontrola zewnętrzna. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

274 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mleczówce powiat żuromiński, nr zespołu 673 



 119 

2. 1955–1959 
3. 24 j.a.; 0,12 m.b. 
4. Sesje GRN: protokoły (1958; sygn. 1). 

Komisje GRN: protokoły (1956–1959; sygn. 2–15). 
Prezydium GRN: protokoły (1956–1957; sygn. 16–17). 
Zebrania wiejskie: protokoły (1956–1959; sygn. 18–20). 
Planowanie: plany gospodarcze i budżety (1955–1959; sygn. 21–23). 
Kontrole: protokoły kontroli zewnętrznych (1959; sygn. 24). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

275 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nacpolsku powiat płoński, nr zespołu 1192 
2. 1955–1972 
3. 81 j.a.; 0,80 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji stałych, protokoły zebrań wiejskich i 

narad z sołtysami, sprawy wyborów do Sejmu i rad narodowych, spotkania radnych z 
wyborcami, sprawy organizacyjne, plany gospodarcze, sprawozdania, sprawozdawczość i 
statystyka, kontrola gromady i zarządzenia pokontrolne, urządzenia komunalne i gospodarka 
gromadzka, podatki i opłaty, ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy wojskowe. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

276 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Narzymiu powiat działdowski, nr zespołu 674 
2. 1961–1971 
3. 93 j.a.; 0,70 m.b. 
4. Sesje GRN: protokoły, sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności GRN (1962–1971; 

sygn. 1–17). 
Komisje GRN: protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy (1963–1971; sygn. 18–40). 
Prezydium GRN: protokoły, plany pracy (1961–1971; sygn. 41–55). 
Zebrania wiejskie: protokoły, wybory sołtysów (1964–1971; sygn. 56–63). 
Planowanie i sprawozdawczość: plany gospodarcze, budżety i plany funduszu gromadzkiego, 
realizacja, sprawozdawczość statystyczna (1962–1971; sygn. 64–86). 
Biurowość (1964; sygn. 87). 
Kontrole: protokoły kontroli zewnętrznych (1964–1970; sygn. 88–93).  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 
Uwaga: część zespołu w AP Olsztyn Oddział w Nidzicy (nr 68), 34 j.a. z lat 1954–1971. 

277 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niechłoninie powiat działdowski, nr zespołu 675 
2. 1963–1972 [1975] 
3. 31 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Sesje GRN: regulaminy, plany pracy, sprawozdania z działalności GRN (1963–1971; sygn. 1–

7). 
Komisje GRN: plany pracy (1965–1969; sygn. 8–11). 
Prezydium GRN: plany pracy (1963–1972; sygn. 12). 
Zebrania wiejskie: protokoły (1970–1972; sygn. 13–16). 
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Organizacja: plan pracy pracowników Prezydium GRN (sygn. 17; 1971). 
Planowanie i sprawozdawczość: budżety i plany funduszu gromadzkiego, realizacja, 
sprawozdawczość statystyczna (1969–1972; sygn. 18–26). 
Biurowość: rzeczowy wykaz akt, spis akt przekazanych do AP w Szczytnie (1971, 1975; sygn. 
27–28). 
Kontrole: protokoły kontroli zewnętrznych (1971–1972; sygn. 29–30). 
Inwestycje (1967; sygn. 31). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

278 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Niedarzyn powiat płoński, nr zespołu 611 
2. [1959] 1968–1972 [1974] 
3. 56 j.a.; 0,60 m.b. 
4. Organizacja biura Prezydium, plany pracy, sprawy radnych, w tym spotkania z wyborcami, 

protokoły zebrań wiejskich i narad sołtysów, planowanie gospodarcze, sprawozdania, 
sprawozdawczość statystyczna, kontrole zewnętrzne, zmiany ewidencji i użytkowania 
gruntów, rejestry mieszkańców. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy, spis roboczy. 

279 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niedzborzu powiat ciechanowski, nr zespołu 
1120 

2. 1957–1973 
3. 54 j.a.; 0,50m.b. 
4. Protokoły sesji Rady z lat 1960–1972, Prezydium z lat 1960–1971, akta nadzoru nad 

stowarzyszeniami (kółka rolnicze), uproszczone plany urządzenia gospodarstw leśnych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

280 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Nosarzewo Borowe powiat mławski, nr zespołu 
396 

2. 1960–1972 [1973] 
3. 112 j.a.; 1,00 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium z lat 1960–1972, komisji z lat 1961–1972, 

zebrań wiejskich i wyborów sołtysów, organizacja biura Prezydium, materiały dotyczące 
planowania gospodarczego gromady, budżety, sprawozdawczość, zestawienia spisów rolnych, 
materiały z kontroli zewnętrznych, akta Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu. 
Materiały podziału administracyjnego z wykazem miejscowości i obiektów fizjograficznych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy. 

281 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Nowe Miasto, nr zespołu 997 
2. 1952–1972 
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3. 52 j.a.; 1,10 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, uchwały, postanowienia, protokoły narad 

z sołtysami, zebrań wiejskich, budżety, sprawozdania, protokoły kontroli zewnętrznych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

282 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Wsi powiat sierpecki, nr zespołu 717 
2. 1955–1958 
3. 7 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji z załącznikami. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

283 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ojrzeniu powiat ciechanowski, nr zespołu 1100 
2. 1955–1972 
3. 11 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady z lat 1955–1958, posiedzeń Prezydium z 1959 r., komisji z 1955 r., 

kontroli zewnętrznych z lat 1971–1972, zarządzenia wewnętrzne jednostki własnej z roku 
1971, normatywy kancelaryjne z 1971 r. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

284 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Olszewie powiat żuromiński, nr zespołu 693 
2. 1954–1972 
3. 221 j.a.; 1,81 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji z załącznikami, organizacja biura 

Prezydium, plany pracy, sprawozdania, zebrania wiejskie i sołtysi, plany i sprawozdania 
dotyczące rozwoju gospodarczego gromady, budżety, sprawozdania statystyczne, protokoły 
pokontrolne, sprawy czynów społecznych i rejestry mieszkańców. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 

285 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Opinogórze Górnej powiat ciechanowski, nr 
zespołu 518 

2. 1954–1972 
3. 181 j.a.; 1,20 m.b. 
4. Protokoły Rady (1954–1972), posiedzeń Prezydium (1955–1972), komisji (1955–1972), 

rejestry uchwał Rady (1955, 1965–1972), Prezydium (1955, 1959, 1961–1971), protokoły 
narad sołtysów i zebrań wiejskich (1955–1972), sprawy organizacyjne wiejskich komitetów 
FJN (1964–1970), budżety gromady wraz z wykonaniem (1955–1972), plany gospodarcze 
gromady (1960–1971), kontrole i inspekcje zewnętrzne (1967–1969, 1972), sprawozdawczość 
statystyczna, rejestry pozwoleń budowlanych (1971–1972), dokumentacja gruntów PFZ 
(1965–1972). 
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5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

286 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ościsłowie, powiat ciechanowski, nr zespołu 524 
2. 1961–1972 
3. 81 j.a.; 0,55 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium z lat 1963–1972, komisji, plany posiedzeń 

komisji, samorząd wiejski, protokoły zebrań, narad sołtysów, plany gospodarcze z lat 1968–
1969. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

287 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Pęchcin powiat ciechanowski, nr zespołu 495 
2. 1954–1958 
3. 2 j.a.; 0,03 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady z 1958 r., posiedzeń Prezydium (1955, 1957). 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

288 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Piegłowo, powiat mławski, nr zespołu 128 
2. 1954–1960 
3. 23 j.a.; 0,15 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium z lat 1954–1959 (kompletne) z załącznikami, 

kwartalne plany pracy Rady, Prezydium, komisji, sprawozdawczość dotycząca rolnictwa, 
obowiązkowych dostaw, budżetowa, zestawienia spisów rolnych, kompletne budżety gromady 
z lat 1955–59. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów. 

289 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Płońsku, nr zespołu 1193 
2. [1950] 1954–1972 [1973] 
3. 164 j.a.; 2,35 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, uchwały, postanowienia, zebrania 

wiejskie i sołtysi, akta osobowe, plany gospodarcze i ich wykonanie, budżet, gospodarka 
gromadzka, kontrole, sprawy meldunkowe, rejestry mieszkańców. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

290 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Płośnicy powiat działdowski, nr zespołu 704 
2. 1956–1972 [1973] 
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3. 115 j.a.; 1,00 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, z załącznikami, organizacja biura 

Prezydium, plany pracy, sprawozdania, zebrania wiejskie, sołtysi, plany dotyczące rozwoju 
gospodarczego gromady, budżety, sprawozdania, sprawozdania statystyczne, kontrola 
zewnętrzna. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

Uwaga: część zespołu w AP Olsztyn Oddział w Nidzicy (nr 181), 1954–1972, 18 j.a.; 0,21 
m.b. 

291 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Poniatowie powiat żuromiński, nr zespołu 694 
2. 1955–1972 
3. 183 j.a.; 1,71 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, z załącznikami, organizacja biura 

Prezydium, plany pracy, sprawozdania, zebrania wiejskie i sołtysi, plany dotyczące rozwoju 
gospodarczego gromady, budżety, sprawozdania, sprawozdania statystyczne, protokoły 
pokontrolne, sprawy czynów społecznych i rejestry mieszkańców. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 

292 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Raciążu powiat Sierpc, nr zespołu 759 
2. 1959–1972 [1973] 
3. 152 j.a.; 1,69 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, z załącznikami, zebrań wiejskich i narad 

sołtysów, organizacja biura gromadzkiego, plany gospodarcze gromady, budżety, 
sprawozdania, sprawozdawczość statystyczna, akta skarg i podań, akta kontroli zewnętrznych, 
rejestry mieszkańców. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis zdawczo-odbiorczy. 

293 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Raczynach, powiat żuromiński nr zespołu 676 
2. 1954–1972 
3. 98 j.a.; 1,00 m.b. 
4. Sesje GRN: protokoły (1954–1969; sygn. 1–13). 

Komisje GRN: protokoły kontroli społecznych, regulamin pracy (1965–1970; sygn. 14–16). 
Prezydium GRN: protokoły (1956–1972; sygn. 17–31). 
Zebrania wiejskie: protokoły (1962–1971; sygn. 32–45). 
Planowanie i sprawozdawczość: plany gospodarcze, budżety, realizacja, sprawozdawczość 
statystyczna (1955–1972; sygn. 46–85). 
Skargi i wnioski: sprawozdania (1964–1972; sygn. 86). 
Kontrole: protokoły kontroli zewnętrznych (1964–1972; sygn. 87–95). 
Mienie gromadzkie: spisy zasobów mieszkaniowych, spis powszechny (1967–1971; sygn. 96–
98). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 
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294 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Radzanów powiat mławski, nr zespołu 404 
2. 1954–1972 
3. 151 j.a.; 1,40 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady z załącznikami z lat 1954–1969, posiedzeń Prezydium z lat 1955–1969, 

komisji gromadzkich, protokoły i informacje ze spotkań posłów i radnych z wyborcami, 
postulaty wyborców, akta z działalności samorządu mieszkańców wsi — zebrania wiejskie i 
narady sołtysów, plany gospodarcze gromady z lat 1962–1967, budżety z lat 1956–1972, 
sprawozdania statystyczne dotyczące zasobów mieszkaniowych i rolnictwa, protokoły kontroli 
zewnętrznych z lat 1963–1972. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy. 

295 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radzyminie powiat płoński, nr zespołu 1210 
2. 1955–1972 
3. 137 j.a.; 1,90 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, z załącznikami, zebrania wiejskie, 

sołtysi, sprawy organizacyjne, plany, plany gospodarcze, budżety i ich realizacja, 
sprawozdawczość, statystyka, sprawozdania z dostaw obowiązkowych, spisy rolne, kontrole i 
zarządzenia pokontrolne, sprawy pracownicze. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

296 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Rochnia powiat mławski, nr zespołu 129 
2. 1954–1960 
3. 26 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium z lat 1954–1959, komisji, plany pracy Rady, 

Prezydium, komisji, akta samorządu wiejskiego — protokoły zebrań wiejskich, narad 
sołtysów i aktywu gromadzkiego, budżety z lat 1955–1956, 1958–1960, zestawienia 
gromadzkie spisów rolnych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów. 

297 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rumianie powiat działdowski, nr zespołu 702 
2. 1954–1957 
3. 9 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Protokoły z załącznikami sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, protokoły zebrań 

wiejskich. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

298 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Rumoka powiat mławski, nr zespołu 471 
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2. 1954–1959 
3. 10 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Organizacja: plany pracy Rady, Prezydium, komisji i (1959; sygn. 1). 

Sesje GRN: protokoły (1954–1959; sygn. 2–5;). 
Prezydium GRN: protokoły (1955–1959; sygn. 6–9). 
Kontrole: sprawozdanie z wyników kontroli (1959; sygn. 10). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

299 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ruszkowie powiat działdowski, nr zespołu 677 
2. 1958–1972 [1973] 
3. 86 j.a.; 0,75 m.b. 
4. Sesje GRN: protokoły, sprawozdania z działalności GRN (1958–1972; sygn. 1–11). 

Komisje GRN: protokoły posiedzeń, plany pracy, regulaminy, skład osobowy (1960–1972; 
sygn. 12–20). 
Prezydium GRN: protokoły, rejestr uchwał, sprawozdanie opisowe z działalności Prezydium 
(1964–1972; sygn. 21–32). 
Zebrania wiejskie: protokoły, wybory sołtysów (1964–1972; sygn. 33–37). 
Organizacja: regulamin pracy i zakres czynności pracowników biura gromadzkiego (1970–
1971; sygn. 38). 
Planowanie i sprawozdawczość: plany gospodarcze, budżety i plany funduszu gromadzkiego, 
realizacja, sprawozdawczość statystyczna (1960–1973; sygn. 39–69). 
Skargi i wnioski: akta załatwionych skarg i wniosków (1972; sygn. 70). 
Biurowość: rzeczowy wykaz akt (1971; sygn. 71). 
Kontrole: protokoły kontroli zewnętrznych (1958–1972; sygn. 72–83).  
Czyny społeczne, inwestycje (1964–1970; sygn. 84–86). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

Uwaga: część zespołu w AP Olsztyn Oddział w Nidzicy (nr 183), 18 j.a. z lat 1957–1972. 

300 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rybnie powiat działdowski, nr zespołu 700 
2. 1954–1972 [1973] 
3. 184 j.a.; 1,70 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, z załącznikami, organizacja biura 

Prezydium, plany pracy, sprawozdania, zebrania wiejskie, sołtysi, plany i sprawozdania 
dotyczące rozwoju gospodarczego gromady, budżety, sprawozdania statystyczne, sprawy 
kontroli gromady, czynów społecznych oraz inwestycji komunalnych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 

301 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Rydzyn Szlachecki, powiat mławski, nr zespołu 
130 

2. 1954–1959 
3. 29 j.a.; 0,30 m.b. 
4. Protokoły z załącznikami sesji Rady, posiedzeń Prezydium z lat 1954–1959, komisji, składy 

osobowe, plany pracy, budżety gromady z lat 1955–1960. 
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5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów. 

302 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rzęgnowie powiat przasnyski, nr zespołu 726 
2. 1954–1972 [1973] 
3. 118 j.a.; 1,00 m.b. 
4. Protokoły z załącznikami sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, zebrań wiejskich, narad 

sołtysów, wieloletnie i roczne plany rozwoju gospodarczego, budżety, sprawozdania, akta 
kontroli, sprawy mienia gromadzkiego i czynów społecznych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

303 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sarbiewie powiat płoński, nr zespołu 924 
2. 1965–1972 
3. 43 j.a.; 0,42 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, rejestr uchwał, zebrania wiejskie, sprawy 

organizacyjne, plany gospodarcze, budżety, protokoły kontroli. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

304 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sarnowie powiat żuromiński, nr zespołu 699 
2. 1960–1972 
3. 32 j.a.; 0,28 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, z załącznikami, organizacja biura 

Prezydium, plany pracy, sprawozdania, zebrania wiejskie, sołtysi, plany rozwoju 
gospodarczego gromady, budżety, sprawozdania, sprawozdania statystyczne, sprawy skarg i 
wniosków. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

305 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siemiątkowie Koziebrodzkim powiat sierpecki, 
nr zespołu 715 

2. 1955–1972 [1973] 
3. 197 j.a.; 1,60 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium z załącznikami, protokoły zebrań wiejskich i 

narad sołtysów, sprawy związane z podziałem administracyjnym, plany gospodarcze 
gromady, budżety, sprawozdania, sprawozdawczość statystyczna, sprawy skarg i wniosków, 
kontrole zewnętrzne, czyny społeczne. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 
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306 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sinogórze powiat żuromiński, nr zespołu 678 
2. 1954–1959 
3. 32 j.a.; 0,15 m.b. 
4. Sesje GRN: protokoły, plany pracy (1954–1959, sygn. 1–6). 

Komisje GRN: protokoły posiedzeń, plany pracy, skład osobowy (1955–1959, sygn. 7–20). 
Prezydium GRN: protokoły, plany pracy (1955–1959, sygn. 21–25). 
Planowanie: budżety (1955–1959, sygn. 26–30). 
Kontrole: protokoły kontroli zewnętrznych (1957–1958; sygn. 31–32).  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

307 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skarżynie powiat płoński, nr zespołu 1199 
2. 1955 
3. 4 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Księga ewidencji osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

308 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sławęcinie powiat żuromiński, nr zespołu 697 
2. 1954–1972 
3. 125 j.a.; 0,82 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, z załącznikami, organizacja biura 

Prezydium zebrania wiejskie, sołtysi, plany pracy, plany rozwoju gospodarczego gromady, 
plany urządzenia lasów, budżety, sprawozdania, sprawozdania uproszczone. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 

309 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sochocinie, powiat płoński, nr zespołu 459 
2. 1953–1972 
3. 133 j.a.; 1,55 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, dokumentacja działalności samorządu 

wiejskiego — narady i odprawy sołtysów, akta wiejskich komitetów FJN, ewidencja ludności, 
rejestry mieszkańców, budżety gromadzkie, plany funduszu gromadzkiego. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany 
7. Spis roboczy. 

310 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sońsku powiat ciechanowski, nr zespołu 482 
2. 1954–1972 
3. 33 j.a.; 0,25 m.b. 
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4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, plany i sprawozdania z zakresu 
gospodarki gromadzkiej, budżety gromady wraz z wykonaniem, dokumentacja z zakresu 
kontroli i inspekcji zewnętrznych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

311 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Strzegowo Osada, powiat mławski, nr zespołu 131 
2. 1954–1972 [1973] 
3. 333 j.a.; 2,70 m.b. 
4. Inwentarz książkowy. Akta organów kolegialnych: zbiór protokołów sesji Rady z 

załącznikami, księgi i rejestry uchwał, protokoły posiedzeń Prezydium (bez roku 1968), 
rejestry uchwał i wniosków z lat 1959–1973, protokoły posiedzeń komisji, plany pracy i 
rejestry wniosków, protokoły posiedzeń zespołów radnych, plany pracy, sprawozdania 
statystyczne, protokoły zebrań wiejskich i wyborów sołtysów, narady sołtysów, planowanie i 
sprawozdawczość — roczne plany gospodarcze gromady, programy rozwoju z lat 1960–1972, 
sprawozdawczość statystyczna z zakresu ludności i rolnictwa, akta kontroli i nadzoru władz 
zwierzchnich, budżety, sprawozdawczość budżetowa, współpraca z organizacjami społeczno-
politycznymi, Gminny Komitet FJN i czyny społeczne (zobowiązania, deklaracje, protokoły 
narad, sprawozdania), komunikaty i pogadanki lokalne. 
Spis roboczy zawiera rejestry gruntów i klasyfikacyjne poszczególnych wsi. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy. 

312 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Stupsk powiat mławski, nr zespołu 375 
2. 1955–1972 [1973] 
3. 132 j.a.; 1,30 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady z załącznikami z lat 1956–1972, posiedzeń Prezydium z załącznikami z 

lat 1955–1972, zebrań wiejskich, komisji wyborczych, akta spotkań posłów i radnych z 
wyborcami — protokoły i ewidencja postulatów, plany pracy Rady, Prezydium i komisji, 
projekty uchwał, informacje i oceny pracy Prezydium i biura, materiały kontroli zewnętrznych 
gromady, realizacja zaleceń pokontrolnych, plany, budżet, sprawozdawczość, podział 
administracyjny gromady zawierający wykaz miejscowości i obiektów fizjograficznych, plany 
rozwoju gromady z wyznaczeniem zadań gospodarczych dla poszczególnych wsi, czyny 
społeczne. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów. 

313 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Syberii powiat żuromiński, nr zespołu 679 
2. 1960–1972 
3. 124 j.a.; 1,50 m.b. 
4. Sesje GRN: protokoły, plany pracy GRN (1960–1972; sygn. 1–14). 

Komisje GRN: protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy, skład osobowy (1960–1972; sygn. 
15–60). 
Prezydium GRN: protokoły, plany pracy (1961–1972; sygn. 61–73). 
Zebrania wiejskie: protokoły, wybory sołtysów (1960–1972; sygn. 74–96). 
Organizacja: zakresy działania pracowników biura gromadzkiego (1967–1969; sygn. 97). 
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Planowanie: programy rozwoju gromady, plany gospodarcze, budżety i plany funduszu 
gromadzkiego (1960–1971; sygn. 98–118). 
Skargi i wnioski: sprawozdania (1964–1972; sygn. 119–122). 
Kontrole: protokoły kontroli zewnętrznych (1971–1972; sygn. 123–124). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

314 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Szczytno powiat płoński, nr zespołu 1094 
2. 1954–1972 
3. 86 j.a.; 0,87 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, uchwały, zarządzenia z rejestrem, 

protokoły zebrań wiejskich, plany gospodarcze gromady, plany pracy i rozwoju gromady, 
plany budżetowe, plany funduszu gromadzkiego, sprawozdania, bilanse z załącznikami, 
protokoły kontroli zewnętrznych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

315 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Szreńsk powiat mławski, nr zespołu 401 
2. 1954–1972 
3. 130 j.a.; 1,15 m.b. 
4. Protokoły z załącznikami sesji Rady z lat 1954–1972 (bez 1966 r.), posiedzeń Prezydium, 

komisji, zebrań wiejskich i narad sołtysów, rejestry uchwał Rady z lat 1965–1972, plany 
pracy, budżet, podział administracyjny z wykazem miejscowości i obiektów fizjograficznych 
z 1971 r., statystyka rolna, zestawienia gromadzkie spisów rolnych z lat 1959–1970, sprawy 
gospodarki gromadzkiej — protokoły i wykazy podjętych czynów społecznych, protokoły 
spotkań radnych z wyborcami. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy. 

316 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Szydłowo powiat mławski, nr zespołu 376 
2. 1954–1972 
3. 201 j.a.; 1,91 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady (kompletne), posiedzeń Prezydium (kompletne), komisji doraźnej ds. 

uznawania gospodarstw rolnych za wspólne lub odrębne, rejestry uchwał, plany pracy, 
sprawozdania z działalności, zebrania wiejskie, sołtysi, dokumentacja spotkań posłów i 
radnych z wyborcami, rejestry postulatów wyborczych oraz ich zestawienia liczbowe i 
odpowiedzi, budżety gromady z lat 1955–1966, 1969–1972, sprawozdania z lat 1955–1971, 
plany rozwoju gromady wieloletnie i roczne (1962–1969), kontrole i inspekcje gromady, akta 
Gminnego Komitetu FJN, czyny społeczne, inwentaryzacja pomnika żołnierzy radzieckich z 
1920 r., projekty wyznaczania terenów budowlanych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spisy zdawczo-odbiorcze. 
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317 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Śródborzu powiat ciechanowski, nr zespołu 526 
2. 1956–1959 
3. 9 j.a.;0,08 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

318 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Turza Mała powiat mławski, nr zespołu 395 
2. 1955–1972 
3. 115 j.a.; 0,90 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, zebrań wiejskich i wyborów sołtysów z 

lat 1961–1972, materiały na posiedzenia, plany pracy, sprawozdania statystyczne dotyczące 
rolnictwa z lat 1966–1971, kontrole zewnętrzne, budżety z lat 1964–1971, sprawozdania, 
sprawozdawczość dotycząca czynów społecznych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów. 

319 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Uniecku powiat Sierpc, nr zespołu 760 
2. 1955–1972 [1973] 
3. 208 j.a.; 1,70 m.b. 
4. Protokoły z załącznikami sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, zebrań wiejskich i narad 

sołtysów, programy rozwoju i plany gospodarcze gromady, budżety, sprawozdania, 
sprawozdawczość statystyczna, akta skarg i podań, materiały kontroli, sprawy mienia 
gromadzkiego i czynów społecznych, rejestry mieszkańców poszczególnych wsi. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

320 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Unierzyż, powiat mławski, nr zespołu 132 
2. 1954–1960 
3. 36 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady z załącznikami (1954–1959), posiedzeń Prezydium (1955–1959), 

komisji, rejestr uchwał (1955–1959), materiały na sesje Rady, plany pracy, protokoły kontroli 
władz zwierzchnich, wydane zalecenia i sprawozdania z wykonania, budżety gromady (1955, 
1957–1960), sprawozdania budżetowe (1957–1959). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów. 

321 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Uniszki Zawadzkie powiat mławski, nr zespołu 397 
2. 1954–1972 
3. 118 j.a.; 1,40 m.b. 
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4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, samorządu wiejskiego, materiały na 
posiedzenia organów kolegialnych, plany pracy, materiały dotyczące spotkań radnych z 
wyborcami, programy rozwoju gromady, roczne plany gospodarcze, wiejskie programy 
rozwoju rolnictwa, budżety, sprawozdawczość budżetowa, oraz kontrola i lustracja gromady. 

5. J.polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis zdawczo-odbiorczy. 

322 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Węgrze powiat przasnyski, nr zespołu 714 
2. 1961–1968 
3. 82 j.a.; 0,56 m.b. 
4. Protokoły z załącznikami sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, zebrań wiejskich i narad 

sołtysów, programy i roczne plany rozwoju gospodarczego gromady, materiały kontroli, 
czyny społeczneh. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

323 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Wieczfnia Kościelna powiat mławski, nr zespołu 
379 

2. 1955–1972 
3. 179 j.a.; 1,78 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, zebrań wiejskich i narad sołtysów, 

projekty uchwał, rejestry uchwał, plany pracy Rady, komisji i Prezydium, sprawozdania z 
pracy Rady, komisji i Prezydium, ankiety radnych, programy rozwoju gromady, roczne plany 
gospodarcze od 1962 r., zadania gospodarcze dla poszczególnych wsi, budżety gromady z lat 
1955–1972, akta kontroli i nadzoru z lat 1972–1972 oraz podziału administracyjnego z 
wykazem miejscowości i znaków fizjograficznych z 1971 r. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis zdawczo-odbiorczy i spis roboczy. 

324 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Windyki powiat mławski, nr zespołu 398 
2. 1954–1960 
3. 26 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, budżety gromady z lat 1955–1960, nielicznie 

sprawozdania budżetowe. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów. 

325 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Wiśniewo powiat mławski, nr zespołu 236 
2. 1954–1972 
3. 128 j.a.; 1,44 m.b. 
4. Działalność organów kolegialnych: plany pracy Rady, Prezydium oraz komisji (1960–1971; 

sygn. 1–8). 
Sesje GRN: materiały na sesje, protokoły, uchwały (1957–1972; sygn. 9–25). 



 132 

Radni: spotkania z wyborcami, rejestr postulatów i wniosków (1961–1972; sygn. 26–30). 
Komisje GRN: plany pracy, protokoły posiedzeń (1960–1972; sygn. 31–46). 
Prezydium GRN: plany pracy, protokoły, uchwały (1955–1972; sygn. 47–64). 
Zebrania wiejskie: protokoły zebrań wiejskich i narad sołtysów (1958–1972; sygn. 65–75). 
Protokoły posiedzeń Zespołu Rolnego, program rozwoju gromady (1966–1967; sygn. 76–77). 
Sprawozdawczość: rolna, finansowa, budżetowa (1954–1971; sygn. 78–86, 112–122). 
Kontrole zewnętrzne (1959–1972; sygn. 87–95). 
Budżety i plany funduszu gromadzkiego (1955–1971; sygn. 96–111). 
Czyny społeczne, Komitet Frontu Jedności Narodu (protokoły, program działania), współpraca 
i współdziałanie z organizacjami społeczno-politycznymi, statut Spółki Wodnej Wiśniewo 
(1961–1972; sygn. 123–127). 
Spis roboczy: księga rejestrów geodezyjnych (1972; sygn. 128). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

326 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Młockiej powiat ciechanowski, nr zespołu 
525 

2. 1967–1972 
3. 14 j.a.;0,17 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, zebrań wiejskich w sprawie wyborów 

sołtysów, realizacja planów gospodarczych z lat 1971–1972. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

327 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Wronie powiat płoński, nr zespolu 1194 
2. 1955–1968 
3. 68 j.a.; 0,70 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń komisji, zebrania wiejskie, sołtysi, gospodarka gromadzka, 

plany gospodarcze i ich wykonanie, kontrole i inspekcje, sprawozdawczość i statystyka, 
budżety gromady, plany funduszy gromadzkich. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

328 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Wyszyny Kościelne, powiat mławski, nr zespołu 
133 

2. 1954–1959 
3. 26 j.a.; 0,21 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady z lat 1954–1959, posiedzeń Prezydium z lat 1955–1959, akta spraw 

finansowo-budżetowych, socjalno-kulturalnych, statystyka gromadzka, w tym zestawienia 
spisów rolnych z lat 1956–1959. 

5. J. polski.  
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy. 
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329 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Załuski powiat płoński, nr zespołu 1093 
2. 1951–1972 
3. 151 j.a.; 1,86 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, zebrań wiejskich, narad sołtysów, zbiór 

okólników, zarządzeń i przepisów ogólnych, plany gospodarcze i sprawozdania, 
sprawozdawczość statystyczna, protokoły kontroli zewnętrznych, dokumentacja spisu rolnego 
z lat 1964–1966, plany budżetowe, tymczasowe rejestry mieszkańców wsi z terenu gromady, 
akta osobowe pracowników własnego urzędu. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

330 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zielonej powiat żuromiński, nr zespołu 692 
2. 1955–1972 
3. 193 j.a.; 2,12 m.b. 
4. Protokoły z załącznikami sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, organizacja biura 

Prezydium, plany pracy, sprawozdania, zebrania wiejskie, sołtysi, plany i sprawozdania 
dotyczące rozwoju gospodarczego gromady, budżety, sprawozdania statystyczne, protokoły 
pokontrolne, sprawy czynów społecznych i rejestry mieszkańców. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 

331 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zieluniu powiat żuromiński, nr zespołu 728 
2. 1955–1972 
3. 91 j.a.; 1,00 m.b. 
4. Protokoły z załącznikami sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, zebrań wiejskich, narad 

sołtysów, wieloletnie i roczne plany rozwoju gospodarczego, budżety i sprawozdania z ich 
realizacji, akta kontroli. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

332 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żabinach powiat działdowski, nr zespołu 703 
2. 1960–1972 
3. 128 j.a.; 0,80 m.b. 
4. Protokoły z załącznikami sesji Rady, posiedzeń Prezydium, komisji, organizacja biura 

Prezydium, plany pracy, sprawozdania, zebrania wiejskie, sołtysi, plany i sprawozdania 
dotyczące rozwoju gospodarczego gromady, budżety, sprawozdania statystyczne, sprawy 
kontroli gromady, czynów społecznych, inwestycji komunalnych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

Uwaga: część zespołu w AP Olsztyn Oddział w Nidzicy (nr 69), 1954–1971, 23 j.a., 0,25 m.b. 
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333 

1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Żurominek, powiat mławski, nr zespołu 134 
2. 1954–1962 
3. 37 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Plany pracy organów kolegialnych na lata 1955–1961, protokoły sesji Rady: 1955–1959 i 

posiedzeń prezydium: 1955–1961, budżety i sprawozdania budżetowe. 
5. J. polski. 
6. Zespół niemikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów. 

3.3.4. Urzędy gmin 

334 

1. Urząd Gminy Baboszewo, nr zespołu 919 
2. 1973–1990 
3. 196 j.a.; 1,27 m.b. 
4. Zbiór własnych aktów normatywnych, plany pracy i działalności urzędu, protokoły zebrań 

wyborczych, wiejskich i sołtysów, protokoły narad szkoleniowo-roboczych, realizacja 
wniosków i postulatów wyborczych, akta skarg i wniosków, protokoły kontroli zewnętrznych i 
jednostek podległych, plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, budżety, opinie i 
decyzje lokalizacji szczegółowych, plany budownictwa indywidualnego, plany OC i 
organizacja systemu ostrzegania ludności. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

335 

1. Urząd Gminy w Bieżuniu, nr zespołu 1250 
2. 1973–1990 [1991] 
3. 247 j.a.; 1,90 m.b. 
4. Statuty gminy i sołectw, regulaminy organizacyjne, zarządzenia i decyzje Naczelnika, skargi i 

wnioski, kontrole zewnętrzne urzędu oraz przeprowadzane przez urząd, plany pracy urzędu i 
działania Naczelnika, sprawozdania i sprawozdawczość statystyczna, budżet jego zmiany i 
realizacja, bilanse, plany rozwoju społeczno-gospodarczego gminy i ich realizacja, akta 
kolegiów, komisji i zespołów urzędu, regulowanie własności gospodarstw rolnych, wykazy 
gospodarstw ziemiańskich i chłopskich przejętych na Skarb Państwa w latach 1944–1990, 
sprawy wyznaniowe, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, lokalizacje ogólne i 
szczegółowe, samorząd mieszkańców, protokoły zebrań wiejskich i narad sołtysów, Rady 
sołeckie, zebrania wyborcze, wybory sołtysów. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

336 

1. Urząd Gminy Czernice Borowe, nr zespołu 913 
2. 1973–1990 
3. 217 j.a.; 3,09 m.b. 
4. Zbiór aktów normatywnych własnych, protokoły kontroli, inspekcji i lustracji zewnętrznych, 

akta kolegiów, komisji i zespołów działających przy Naczelniku Gminy, plany pracy urzędu i 
Naczelnika, realizacja wniosków i postanowień organów Rady gminy, akta sołtysów, zebrań 
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wiejskich, budżety gminy, sprawozdania finansowe, plany społeczno-gospodarczego rozwoju 
gminy wraz z realizacją. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

337 

1. Urząd Gminy w Ciechanowie, nr zespołu 832 
2. 1973–1990 
3. 137 j.a.; 1,83 m.b. 
4. Regulaminy organizacyjne urzędu, zarządzenia i decyzje Naczelnika, analizy, oceny i 

sprawozdania dotyczące skarg i wniosków, kontrola, inspekcja i lustracja własnej jednostki, 
kolegia, komisje i zespoły przy Naczelniku, plany pracy urzędu i Naczelnika, sprawozdania, 
realizacja postanowień organów Rady gminy, protokoły narad, budżety zbiorcze gminy, ich 
zmiana i realizacja, zebrania wiejskie, sołtysi, sprawy rozwoju i upowszechniania kultury oraz 
kultury fizycznej, nadzór nad stowarzyszeniami, zaopatrzenie rynku. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

338 

1. Urząd Gminy Działdowo powiat działdowski, nr zespołu 665 
2. 1973–1976 
3. 24 j.a.; 0,36 m.b. 
4. Regulamin organizacyjny, protokoły posiedzeń i sesji Prezydium i komisji GRN, plany 

budżetowe wraz z realizacją, protokoły zebrań wiejskich, projekty organizacyjne roku 
szkolnego w podległych szkołach podstawowych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

339 

1. Urząd Gminy Dzierzążnia, nr zespołu 889 
2. 1973–1990 
3. 168 j.a.; 2,40 m.b. 
4. Zbiór zarządzeń i decyzji Naczelnika, plany działania Naczelnika, protokoły kontroli 

zewnętrznych, materiały kontroli wewnętrznych, protokoły narad roboczych pracowników 
urzędu, narad koordynacyjnych, plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy i ich 
realizacja, budżety gminne wraz ze zmianami i realizacją, bilanse, protokoły spotkań posłów i 
radnych z wyborcami, realizacja wniosków i interpelacji radnych, protokoły zebrań wiejskich, 
sołtysów, samorządu mieszkańców, sprawy czynów społecznych, cmentarzy i grobownictwa, 
wojennego, pomocy społecznej. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

340 

1. Urząd Gminy Dzierzgowo, nr zespołu 972 
2. 1973–1990 
3. 276 j.a.; 1,51 m.b. 
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4. Organizacja jednostki własnej, zbiór aktów normatywnych własnych, akta skarg i wniosków, 
protokoły kontroli, komisje, zespoły i komitety, plany pracy i ich realizacja, budżet, 
sprawozdawczość statystyczna, protokoły narad, notatki ze spotkań wyborców, samorząd 
mieszkańców, protokoły zebrań wiejskich i sołtysów, plany społeczno-gospodarczego rozwoju 
gminy wraz z realizacją, sprawy archiwum zakładowego. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

341 

1. Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek, nr zespołu 1098 
2. 1973–1990 
3. 114 j.a.; 1,43 m.b. 
4. Statuty, regulaminy organizacyjne, zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy, protokoły 

kontroli zewnętrznych, protokoły posiedzeń komisji działających przy Naczelniku Gminy, 
samorząd mieszkańców wsi, protokoły przebiegu wyborów sołtysów, zebrań wiejskich, 
budżety gminy oraz plany funduszu gminnego, plany społeczno-gospodarczego rozwoju 
gminy, sprawozdawczość statystyczna, bilanse. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

342 

1. Urząd Gminy Gralewo powiat płoński, nr zespołu 608 
2. 1973–1976 
3. 96 j.a.; 0,76 m.b. 
4. Organizacja urzędu, akty normatywne własne — decyzje i zarządzenia Naczelnika, kontrola, 

plany pracy Rady i Urzędu Gminy, informacje i sprawozdania z działalności Rady i jej 
organów, akta komisji Rady, protokoły narad, zebrania wiejskie i sołtysie — protokoły, plany 
społeczno-gospodarcze, budżet, sprawozdania finansowe, sprawozdawczość statystyczna, 
wybory do rad narodowych, dokumentacja przejmowania nieruchomości na Skarb Państwa, 
sprawy lokalizacji inwestycji, Gminny Komitet FJN, rejestry mieszkańców. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

343 

1. Urząd Gminy w Grudusku, nr zespołu 894 
2. 1973–1990 
3. 287 j.a.; 2,19 m.b. 
4. Zbiór aktów normatywnych własnego urzędu, protokoły kontroli zewnętrznych, protokoły 

posiedzeń komisji i zespołów działających przy Naczelniku Gminy, protokoły narad 
koordynacyjnych i pracowniczych, plany i sprawozdania, budżet — zmiany i realizacja, plany 
społeczno-gospodarczego rozwoju gminy oraz realizacja, sprawy samorządu wiejskiego i 
sołtysów, spotkania radnych z wyborcami, postulaty i wnioski wyborców, czyny społeczne, 
sprawy nadzoru nad stowarzyszeniami, ewidencja gruntów, plany ogólne zagospodarowania 
przestrzennego. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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344 

1. Urząd Gminy Iłowo-Osada, nr zespołu 812 
2. 1973–1990 
3. 284 j.a.; 2,21 m.b. 
4. Organizacja urzędu, zarządzenia i decyzje Naczelnika, skargi i wnioski, kontrole, komisje i 

zespoły, postanowienia Prezydium GRN, uchwały i ich realizacja, plany pracy, sprawozdania 
statystyczne, protokoły narad, budżet, plany społeczno-gospodarcze i ich realizacja, bilanse, 
archiwum zakładowe, protokoły zebrań wiejskich, sołtysi, oświata, cmentarze. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

345 

1. Urząd Gminy Krasne, nr zespołu 881 
2. [1972] 1973–1990 
3. 286 j.a.; 3,15 m.b. 
4. Podział administracyjny gminy, organizacja urzędu, skargi i wnioski — analiza i ocena, 

kontrole i inspekcje zewnętrzne, komisje i zespoły działające przy Naczelniku, plany pracy z 
informacją o ich wykonaniu, sprawozdawczość statystyczna, narady pracowników urzędu, 
plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy i ich realizacja, budżety i ich wykonanie, 
kierunki i programy działania z zakresu kultury i kultury fizycznej, sprawy bezpieczeństwa 
publicznego i dróg, służby zdrowia i pomocy społecznej, ruchu budowlanego i cmentarzy, 
czynów społecznych, społecznych komisji pojednawczych, spotkania posłów i radnych z 
wyborcami, postulaty i wnioski wyborców, samorząd mieszkańców, zebrania wiejskie i 
sołtysów, sprawy kolegium ds. wykroczeń, działalność archiwum zakładowego.  

5. J. polski.  
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

346 

1. Urząd Gminy Kuczbork Osada, nr zespołu 1009 
2. 1973–1990 
3. 183 j.a.; 1,20 m.b. 
4. Statuty, regulaminy pracy, zbiór zarządzeń i decyzji naczelnika Gminy, skargi i wnioski, 

protokoły kontroli zewnętrznych, posiedzeń komisji, kolegiów i zespołów działających przy 
naczelniku Gminy, protokoły narad koordynacyjnych, narad pracowników jednostki własnej, 
podział gminy na sołectwa, plany pracy i ich realizacja, sprawozdawczość statystyczna, plany 
społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, protokoły zebrań wiejskich, wnioski i postulaty 
wyborcze, wybory sołtysów, sprawy archiwum zakładowego.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

347 

1. Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym, nr zespołu 854 
2. 1976–1990 
3. 196 j.a.; 1,36. 
4. Organizacja urzędu, zarządzenia i decyzje Naczelnika, skargi i wnioski, kontrole, komisje i 

zespoły, plany pracy i działania, plany społeczno-gospodarcze i ich realizacja, budżet gminy, 
sprawozdania finansowe, statystyka, bilanse, narady, wnioski i interpelacje, protokoły zebrań 
wiejskich, sołtysi, czyny społeczne, ochrona środowiska. 
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5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

348 

1. Urząd Gminy Lubowidz, nr zespołu 1000 
2. 1973–1990 
3. 215 j.a.; 1,30 m.b. 
4. Statuty i regulaminy organizacyjne, zbiór zarządzeń i decyzji Naczelnika Gminy, protokoły 

kontroli zewnętrznych, protokoły posiedzeń komisji i komitetów, plany pracy, plany 
budżetowe i sprawozdania z ich wykonania, plany rozwoju społeczno-gospodarczego gminy i 
ich realizacja, sprawozdawczość statystyczna, protokoły narad koordynacyjnych, informacje o 
działalności samorządów wiejskich, protokoły zebrań wiejskich i zebrań sołtysów, akta 
dotyczące działalności archiwum zakładowego, dokumentacja dotycząca czynów społecznych, 
wnioski i postulaty wyborcze. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

349 

1. Urząd Gminy Lutocin, nr zespołu 993 
2. 1973–1990 
3. 235 j.a.; 1,50 m.b. 
4. Organizacja jednostki własnej, skargi i wnioski, protokoły kontroli zewnętrznych, protokoły 

posiedzeń komisji i zespołów działających przy Naczelniku, protokoły narad 
koordynacyjnych, plany pracy i ich realizacja, sprawozdawczość statystyczna, budżet gminy, 
plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy i ich realizacja, protokoły zebrań wiejskich, 
protokoły spotkań kandydatów na radnych z wyborcami, sprawy dotyczące czynów 
społecznych, zadania inwestycyjne i ich realizacja, zasady zaopatrzenia rynku, plany 
zagospodarowania przestrzennego, opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych, akta dotyczące 
działalności archiwum zakładowego. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

350 

1. Urząd Gminy Naruszewo, nr zespołu 1019 
2. 1977–1990 
3. 90 j.a.; 1,25 m.b. 
4. Zbiór zarządzeń i decyzji Naczelnika Gminy, sprawozdania i informacje z zakresu załatwiania 

skarg i wniosków, protokoły kontroli zewnętrznych, plany i programy działania kolegiów, 
komisji i zespołów działających przy Naczelniku Gminy, protokoły posiedzeń komisji, 
komitetów i zespołów oraz sprawozdania z ich działalności, plany pracy urzędu i 
sprawozdania z ich realizacji, protokoły narad koordynacyjnych, protokoły spotkań radnych z 
wyborcami, informacje o działalności samorządów wiejskich, protokoły zebrań wiejskich i 
sołtysów, plany budżetowe oraz sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania z realizacji 
planów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, sprawozdawczość statystyczna.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy.  
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351 

1. Urząd Gminy Niechłonin powiat działdowski, nr zespołu 666 
2. 1973–1976 
3. 123 j.a.; 0,95 m.b. 
4. Regulaminy organizacyjne, protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium i komisji, uchwały i 

postanowienia Prezydium GRN, akta dotyczące organizacji pracy Prezydium, kontrole i 
inspekcje, budżety, planowanie i sprawozdawczość, sprawy przekazania gospodarstw rolnych 
na Skarb Państwa, protokoły zebrań wiejskich, sprawy zabytków i opieki nad miejscami 
walki, dokumentacja Gminnego Komitetu ORMO i Frontu Jedności Narodu. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

352 

1. Urząd Gminy w Niedzborzu, nr zespołu 1112 
2. 1972–1976 
3. 43 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Protokoły kontroli zewnętrznych urzędu, wybory sołtysów, narady z sołtysami, protokoły 

zebrań wiejskich, ewidencja ruchu budowlanego. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

353 

1. Urząd Gminy Nowe Miasto, nr zespołu 996 
2. 1973–1990 
3. 210 j.a.; 2,00 m.b. 
4. Regulaminy organizacyjne, decyzje i zarządzenia Naczelnika Gminy, protokoły kontroli 

zewnętrznych, realizacja wniosków komisji stałych, roczne plany pracy Urzędu Gminy wraz 
ze sprawozdaniami z ich realizacji, sprawozdania i informacje z działalności samorządu, akta 
wyborów sołtysów i podsołtysów, protokoły zebrań wiejskich, narad koordynacyjnych i 
sołtysów, plany budżetowe, społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, bilanse roczne z 
załącznikami, sprawozdawczość statystyczna.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

354 

1. Urząd Gminy Ojrzeń, nr zespołu 1227 
2. 1973–1990 
3. 49 j.a.; 0,50 m.b. 
4. Statut urzędu, zarządzenia Naczelnika Gminy, kontrole i inspekcje, posiedzenia kolegiów, 

komisji i zespołów, budżet gminy i plan funduszu gminnego, sprawozdania finansowe i 
bilanse, nadzór nad USC i stowarzyszeniami, ewidencja gruntów i budynków, parków 
narodowych i pomników przyrody oraz cmentarzy komunalnych i wyznaniowych (sygn. 33–
37), analizy i oceny ruchu budowlanego, plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy na 
lata 1986–1990 (sygn. 38), protokoły zebrań wiejskich i sołtysów, uchwały zebrań wiejskich. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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355 

1. Urząd Gminy w Opinogórze Górnej, nr zespołu 960 
2. 1973–1989 
3. 132 j.a.; 1,35 m.b. 
4. Zbiór akt normatywnych własnych, protokoły kontroli, akta komisji i zespołów działających 

przy Naczelniku Gminy, plany pracy urzędu i Naczelnika Gminy, budżety gminy ze 
zmianami, sprawozdawczość finansowa, plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, akta 
sołtysów, protokoły zebrań wiejskich. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

356 

1. Urząd Gminy w Płońsku, nr zespołu 1166 
2. 1973–1975 
3. 43 j.a.; 0,77 m.b. 
4. Regulaminy organizacyjne, skargi i wnioski, kontrole i inspekcje zewnętrzne, podział pracy, 

sprawy postępowania kancelaryjnego, akta notarialne własne, budżety gminy, plan funduszu 
gminnego, programy i plany rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, sprawy własności 
nieruchomości i ewidencji gruntów, dokumentacja projektowa urządzeń komunalnych i 
ewidencja, spotkania posłów i radnych z wyborcami, zebrania wiejskie, sołtysi. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

357 

1. Urząd Gminy w Płośnicy, nr zespołu 801 
2. 1973–1990 
3. 182 j.a.; 1,20 m.b. 
4. Zarządzenia i decyzje Naczelnika, kontrola zewnętrzna urzędu, plany pracy urzędu i działania 

Naczelnika, realizacja interpelacji i wniosków radnych, zebrania wiejskie, sołtysi, budżety 
gminy i ich zmiana, sprawozdawczość budżetowa, programy i plany społeczno-gospodarczego 
rozwoju gminy oraz sprawozdania z ich realizacji, inwestycje i czyny społeczne, sprawy 
oświaty, wychowania i kultury, kolegium ds. wykroczeń. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

358 

1. Urząd Gminy Radzanów, nr zespołu 998 
2. 1973–1990 
3. 225 j.a.; 1,41 m.b. 
4. Statuty i regulaminy organizacyjne, zbiór zarządzeń i decyzji naczelnika Gminy, protokoły 

kontroli zewnętrznych, protokoły posiedzeń komisji i komitetów, protokoły narad własnych, 
plany pracy urzędu i ich realizacja, plany budżetowe ze sprawozdaniami z ich realizacji, plany 
społeczno-gospodarczego rozwoju gminy z realizacją, dokumentacja dotycząca czynów 
społecznych, sprawozdawczość statystyczna wnioski i postulaty wyborcze, informacje o 
działalności samorządów, protokoły zebrań wiejskich i sołtysów, akta związane z 
funkcjonowaniem archiwum zakładowego. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
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7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

359 

1. Urząd Gminy Regimin województwo ciechanowskie, nr zespołu 564 
2. 1982–1990 
3. 44 j.a.; 0,37 m.b. 
4. Narady pracownicze, zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy oraz ich rejestr, analizy i oceny 

skarg i wniosków, protokoły kontroli, inspekcji i lustracji gminy, długofalowe i roczne plany 
pracy, programy własnej jednostki, sprawozdania, sprawy pracownicze, w tym przydziały 
etatów i sprawozdawczość statystyczna, nadzór nad stowarzyszeniami i USC, realizacja 
wniosków i postanowień organów kolegialnych gminy. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

360 

1. Urząd Gminy w Rybnie, nr zespołu 847 
2. 1973–1990 
3. 396 j.a.; 2,00 m.b. 
4. Podział gminy na sołectwa, zarządzenia i decyzje Naczelnika, kontrole zewnętrzne urzędu, 

komisje i zespoły działające przy Naczelniku, plany pracy i działania urzędu i Naczelnika, 
sprawozdania, sprawozdania statystyczne, narady pracowników urzędu, protokoły narad 
koordynacyjnych, szkolenie pracowników TOAP, plany społeczno-gospodarczego rozwoju i 
sprawozdania z ich wykonania, budżety i bilanse oraz sprawozdania z wykonania, 
sprawozdania z inwestycji, czyny społeczne — sprawozdania i informacje z realizacji, sprawy 
stowarzyszeń i zgromadzeń, analiza potrzeb i rezultatów pomocy społecznej, opracowywanie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, programy rozwoju budownictwa 
wiejskiego, wykazy gruntów, sprawy obrotu ziemią, ewidencji gruntów i cmentarzy, 
numeracja domów i nieruchomości, sprawozdania na temat ruchu budowlanego, spotkania 
posłów i radnych z wyborcami, protokoły narad sołtysów, sprawy archiwum zakładowego, 
kolegium ds. wykroczeń. 

5. J. polski. 
6.  Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

361 

1. Urząd Gminy Siemiątkowo Koziebrodzkie, nr zespołu 947 
2. 1973–1990 
3. 201 j.a.; 1,42 m.b. 
4. Statuty, regulaminy organizacyjne, akty normatywne własne, protokoły kontroli 

zewnętrznych, akta zespołów, komisji i komitetów działających przy Naczelniku Gminy, 
plany pracy urzędu i Naczelnika, protokoły narad roboczo-szkoleniowych, zebrań wiejskich, 
sołtysów, plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, budżety, opinie lokalizacyjne, 
statystyka budowlana. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

362 

1. Urząd Gminy Sochocin, nr zespołu 879 
2. 1973–1990 
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3. 80 j.a.; 0,80 mb, 
4. Organizacja urzędu — regulaminy, komisje, zespoły i sztaby przy urzędzie, akty normatywne 

własne — zarządzenia i decyzje Naczelnika z lat 1973–1990, kontrole zewnętrzne urzędu z lat 
1973–1989, plany pracy urzędu oraz sprawozdania z ich realizacji, sprawozdawczość i 
statystyka z lat 1976–1990, plany i protokoły narad z lat 1985–1989, ochrona środowiska, 
budżety i bilanse gminy (sygn. 70–79). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

363 

1. Urząd Gminy Sońsk województwo ciechanowskie, nr zespołu 532 
2. 1975–1990 
3. 132 j.a.; 1,40 m.b. 
4. Zarządzenia własne, kontrola, lustracja i inspekcja gminy, wieloletnie i roczne plany pracy 

urzędu, realizacja wniosków komisji oraz skargi i wnioski, ogólne zasady zaopatrzenia rynku 
zawierające rozdzielniki i przydziały na poszczególne rodzaje masy towarowej, protokoły 
zebrań wiejskich, sprawy sołtysów. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

364 

1. Urząd Gminy Strzegowo Osada, nr zespołu 999 
2. 1973–1990 [1991] 
3. 351 j.a.; 2,51 m.b. 
4. Struktura, regulaminy organizacyjne i statuty gminy, zbiór zarządzeń i decyzji Naczelnika 

Gminy, analizy i oceny skarg i wniosków, protokoły kontroli zewnętrznych, plany i protokoły 
narad koordynacyjnych, plany pracy urzędu, sprawozdania z realizacji zadań planowanych, 
sprawozdawczość statystyczna, plany budżetowe oraz sprawozdania z ich wykonania, plany 
społeczno-gospodarczego rozwoju gminy oraz ich realizacja, sprawy czynów społecznych, 
osiedlania ludności cygańskiej, ewidencji ruchu budowlanego, lokalizacji inwestycji, stanu 
sanitarnego na terenie gminy oraz spraw społecznych, sprawozdania z działalności 
samorządów wiejskich, protokoły zebrań wiejskich, realizacja wniosków zebrań wiejskich, 
wybory sołtysów i podsołtysów, protokoły narad sołtysów, akta dotyczące funkcjonowania 
archiwum zakładowego. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

365 

1. Urząd Gminy Stupsk, nr zespołu 822 
2. 1973–1990 
3. 185 j.a.; 1,50 m.b. 
4. Organizacja urzędu, zarządzenia i decyzje Naczelnika, kontrole, komisje, narady 

pracowników, wnioski, postulaty i ich realizacja, plany pracy, sprawozdania, protokoły zebrań 
wiejskich i narad z sołtysami, budżet gminy i jego realizacja, plany społeczno-gospodarcze i 
ich realizacja, bilanse, sprawozdania dotyczące ruchu budowlanego, czyny społeczne. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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366 

1. Urząd Gminy Syberia powiat żuromiński, nr zespołu 667 
2. 1973–1976 
3. 108 j.a.; 0,72 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium i komisji, akty normatywne własnego urzędu, 

regulaminy organizacyjne, kontrole i inspekcje zewnętrzne, plany budżetowe z realizacją, 
plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, protokoły narad własnych, protokoły zebrań 
wiejskich. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

367 

1. Urząd Gminy Szreńsk, nr zespołu 979 
2. 1973–1990 
3. 230 j.a.; 1,51 m.b. 
4. Regulaminy organizacyjne, zarządzenia i decyzje Naczelnika gminy, akta skarg i wniosków, 

protokoły kontroli zewnętrznych, akta komisji i zespołów działających przy Naczelniku, plany 
i protokoły narad pracowników jednostki własnej, protokoły zebrań wiejskich, narad z 
sołtysami, budżety, plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy wraz z realizacją, 
sprawozdawczość statystyczna, sprawy czynów społecznych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

368 

1. Urząd Gminy w Szydłowie, nr zespołu 836 
2. 1973–1990 
3. 252 j.a.; 1,66 m.b. 
4. Organizacja urzędu, zarządzenia i decyzje Naczelnika, skargi i wnioski, kontrole, komisje, 

zespoły, komitety, narady pracowników, plany działania i pracy, sprawozdania, ewidencja, 
archiwum zakładowe, spotkania wyborcze, protokoły narad sołtysów, zebrań wiejskich, plany 
społeczno-gospodarcze i ich realizacja, budżet gminy, bilanse i sprawozdawczość 
statystyczna, budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne, Kolegium ds. Wykroczeń. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

369 

1. Urząd Gminy w Turzy Małej powiat mławski, nr zespołu 722 
2. 1973–1976 
3. 68 j.a.; 0,35 m.b. 
4. Organizacja urzędu, własne akta normatywne, skargi i wnioski, kontrola zewnętrzna, akta 

komisji Rady, sprawy wyborcze, spotkania posłów i radnych z wyborcami, zebrania wiejskie, 
sprawy samorządu wsi, budżety i sprawozdania z jego wykonania, sprawy własności gruntów, 
akta scalenia i klasyfikacji gruntów. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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370 

1. Urząd Gminy Uzdowo z siedzibą w Ruszkowie powiat działdowski, nr zespołu 668 
2. 1973–1976 
3. 43 j.a.; 0,35 m.b. 
4. Protokoły sesji Rady, organizacja posiedzeń Prezydium, komisje GRN, regulaminy 

organizacyjne, kontrole i inspekcje zewnętrzne, plany budżetowe, plany społeczno-
gospodarczego rozwoju gminy, sprawozdawczość statystyczna, protokoły zebrań wiejskich. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

371 

1. Urząd Gminy w Wieczfni Kościelnej, nr zespołu 841 
2. 1973–1990 [1991] 
3. 213 j.a.; 2,48 m.b. 
4. Budżety gminy i sprawozdania z wykonania, kontrole i inspekcje zewnętrzne, wieloletnie i 

roczne plany pracy oraz sprawozdania z ich wykonania, realizacja uchwał Rady i postanowień 
Prezydium, wniosków komisji, decyzje Naczelnika i zarządzenia, analizy, oceny i 
sprawozdania dot. skarg i wniosków, spotkania radnych z wyborcami oraz realizacja 
postulatów i wniosków, zebrania wiejskie i sołtysi,, narady pracownicze i koordynacyjne, 
analizy stanu zatrudnienia i sprawozdania, współdziałanie z FJN, meldunki, analizy i 
sprawozdania o produkcji i kontraktacji roślinnej, kolegia, komisje i zespoły przy Naczelniku, 
dokumentacja archiwum zakładowego, opieka nad cmentarzami i grobami wojennymi. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

372 

1. Urząd Gminy w Wiśniewie, nr zespołu 862 
2. 1973–1990 [1991] 
3. 106 j.a.; 0,96 m.b. 
4. Organizacja urzędu, zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy, skargi i wnioski, kontrole, 

narady, plany pracy i programy realizacyjne, plany społeczno-gospodarcze, samorząd 
mieszkańców — wybory, budownictwo, pomoc społeczna. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

373 

1. Urząd Gminy Załuski, nr zespołu 1097 
2. 1973–1990 
3. 142 j.a.; 1,30 m.b. 
4. Statuty i regulaminy organizacyjne, zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy, protokoły 

kontroli zewnętrznych, plany pracy urzędu oraz Naczelnika Gminy, protokoły narad 
koordynacyjnych, plany gospodarczego rozwoju gminy, budżety gminy, plany funduszu 
gminnego, bilanse z załącznikami, sprawozdawczość statystyczna, protokoły zebrań wiejskich 
oraz narad z sołtysami, ewidencja zabytkowego parku Załuski i Kroczewo z 1976 r. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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4. Administracja specjalna 

4.1. Bezpieczeństwo publiczne 

374 

1. Straż Ziemska Powiatu Mławskiego, nr zespołu 569 
2. 1888–1905 
3. 8 j.a.; 0,13 m.b. 
4. Dochodzenia w sprawie kradzieży i wypadków, poszukiwanie osób i mienia, zarządzenia i 

pisma okólne. 
5. J. rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy 

375 

1. Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Płońskiego, nr zespołu 1209 
2. 1867–1916 
3. 146 j.a.; 1,30 m.b. 
4. Zarządzenia i pisma okólne dotyczące poszukiwania osób listami gończymi, sprzedaży 

przedmiotów kultu religijnego na terenie zajętym przez wojsko, przesiedlenia osób 
działających przeciw Rosji i carowi, księgi pism wchodzących i wychodzących z kancelarii 
Naczelnika Straży Ziemskiej, księgi strażników rejonu, akta dotyczące działalności Straży 
ziemskiej na terenie powiatu płońskiego, wykazy strażników, opisy wyposażenia strażników, 
odznaczenia za szczególne zasługi, pisma do strażników oddelegowanych na wojnę rosyjsko-
turecką, przepisy o policyjnym nadzorze, akta dotyczące wysiedlenia Żydów, stowarzyszeń i 
związków, wykazy bibliotek, tajnych książek, informacje o komitetach rewolucyjnych i 
opozycji, wykazy zajazdów, winiarni, sklepów, opisy trasy przelotu wojsk rosyjskich, plany 
działek leśnych. 

5. J. rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

376 

1. Zarząd Żandarmerii powiatów mławskiego, przasnyskiego i ciechanowskiego, nr zespołu 536 
2. 1904, 1915 
3. 2 j.a.; 0,02 m.b. 
4. Akta dotyczą rewizji i zatrzymań różnych osób oraz zbierania informacji o nich. 
5. J. rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

377 

1. Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Mławie powiat mławski, nr zespołu 582 
2. 1950–1952 
3. 3 j.a.; 0,03 m.b. 
4. Protokoły odpraw referatów komendy i aktywu politycznego. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 
8. Źródła historyczne do dziejów Ziemi Mławskiej 1065–1956, zebrali i przygotowali A. 

Grochowski i R. Juszkiewicz, Mława–Ciechanów 1998, s. 458–467. 
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4.2. Gospodarka przestrzenna i rolnictwo 

378 

1. Materiały geodezyjno-kartograficzne z powiatu ciechanowskiego, nr zespołu 601 
2. 1883–1984 
3. 1666 j.a.; 7,60 m.b. 
4. Dokumentacja aktowa w postaci operatów technicznych i postępowania prawnego w sprawie 

scalenia gruntów, parcelacji majątków, szacunkowe, likwidacji serwitutów, wymiany gruntów 
spółdzielni produkcyjnych, regulacji własności gruntów rozparcelowanych majątków, akta do 
szkicowych planów zabudowy i lokalizacji budynków w ośrodkach gospodarczych, rejestry 
pomiarowe Drugą grupę materiałów mapy i plany parcelacyjne, scaleniowe i pomiarowe, 
zdjęcia lotnicze, metryki map, powiększenia zdjęć lotniczych, cjanokopie zdjęć lotniczych, 
odbitki zdjęć lotniczych. 

5. J. polski i rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spisy zdawczo-odbiorcze, spis roboczy. 
8. Grochowski A., Zbiory kartograficzne w zasobie Archiwum Państwowego m.st. Warszawy 

Oddział w Mławie, ich znaczenie dla badań regionalnych, „Ziemia Zawkrzeńska” 2004, t. 8, 
s. 289–306. 

379 

1. Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Działdowie powiat działdowski, nr zespołu 
686 

2. 1806–1967 
3. 3126 j.a.; 1,00 m.b. 
4. Zawartość zespołu stanowią materiały kartograficzne w postaci dokumentów katastralnych dla 

poszczególnych obrębów w powiecie działdowskim. Składają się z pierworysów powstałych 
w latach 1825–1932, map uzupełniających z lat 1856–1939, zarysów i szkiców linii 
pomiarowych. Ponadto występują matrykuły zastąpione rejestrem gruntów, księgi parcel, 
pierwotne księgi parcel i księgi budynkowe. 

5. J. niemiecki i polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy, spis roboczy. 

380 

1. Materiały geodezyjno-kartograficzne z powiatu przasnyskiego, nr zespołu 603 
2. 1864–1966 
3. 253 j.a.; 2,77 m.b. 
4. Akta parcelacji i scalenia gruntów, rejestry pomiarowe, plany i mapy pomiarowe, 

powiększenia zdjęć lotniczych. 
5. J. polski i rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 
8. Grochowski A., Zbiory kartograficzne w zasobie Archiwum Państwowego m.st. Warszawy 

Oddział w Mławie, ich znaczenie dla badań regionalnych, „Ziemia Zawkrzeńska” 2004, t. 8, 
s. 289–306. 

381 

1. Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Mławskiego, nr zespołu 454 
2. 1865–1910 
3. 12 j.a.; 0,10 m.b. 
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4. Akta spraw związanych z urządzaniem włościan niektórych wsi powiatu mławskiego, sporów 
granicznych, serwitutów pastwiskowych oraz naruszenia stanu posiadania. 

5. J. rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 
8. Grochowski A., Materiały archiwalne do dziejów powiatu mławskiego, „Studia mazowieckie” 

1996–1997, nr 1–2, s. 51–71. 

382 

1. Powiatowy Urząd Ziemski i Komisarz Ziemski w Ciechanowie powiat ciechanowski, nr 
zespołu 418 

2. 1919–1936 
3. 57 j.a.; 0,50 m.b. 
4. Dokumentacja wytworzona w wyniku procesów związanych z przebudową ustroju rolnego w 

okresie po odzyskaniu niepodległości dotycząca komasacji oraz przymusowej i dobrowolnej 
likwidacji serwitutów wsi powiatu ciechanowskiego. 

5. J. polski i rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

383 

1. Powiatowy Urząd Ziemski i Komisarz Ziemski w Mławie powiat mławski, nr zespołu 424 
2. 1921–1934 
3. 13 j.a.; 0,08 m.b. 
4. Akta wytworzone w związku z przebudową ustroju rolnego na wsi powiatu mławskiego, a 

dotyczące dobrowolnej i przymusowej likwidacji serwitutów. 
5. J. polski i rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

384 

1. Materiały geodezyjno-kartograficzne z powiatu płońskiego, nr zespołu 602 
2. 1920–1966 
3. 265 j.a.; 1,20 m.b. 
4. Akta postępowania technicznego w sprawie parcelacji i scalenia, plany i mapy, akta w sprawie 

uregulowań gruntów, rejestry pomiarowe, pomiary gruntów, skorowidze, mapy topograficzne, 
szkicowe plany zabudowy, plany klasyfikacyjne gruntów. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 
8. Grochowski A., Zbiory kartograficzne w zasobie Archiwum Państwowego m.st. Warszawy 

Oddział w Mławie, ich znaczenie dla badań regionalnych, „Ziemia Zawkrzeńska” 2004, t. 8, 
s. 289–306. 

385 

1. Powiatowy Urząd Ziemski w Ciechanowie, nr zespołu 30 
2. 1945–1947. 
3. 50 j.a.; 0,59 m.b. 
4. Protokoły zebrań Komitetów Folwarcznych, protokoły przejęcia majątków, wykazy majątków 

powiatowe i z poszczególnych gmin, program działania PKZ, wykaz jednostek podległych 
PUZ, spis branżowy przemysłu rolnego, spisy majątków porzuconych i poniemieckich oraz 
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wykazy zniszczeń wojennych w gospodarce rolnej, orzeczenia PKZ w sprawie przydziału 
gospodarstw poniemieckich, wykazy majątków w powiecie objętych reformą rolną z 1945 r. 
(sygn. 8), sprawozdania z parcelacji w powiecie, sprawy klasyfikacji i scalenia gruntów, 
ewidencja nieruchomości ziemskich z 1946 r. (sygn. 22), akta majątków przeznaczonych na 
cele kultury rolnej resztówki i ich przekazywanie na rzecz ZSCH, lasy i zalesianie, akta 
nadania działek, zabezpieczenia mienia i meldunki z napadów (sygn. 39), sprawy personalne i 
gospodarcze majątków państwowych, sprawy osobowe pracowników PUZ i umowy 
dzierżawne. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

386 

1. Powiatowy Urząd Ziemski w Mławie powiat mławski, nr zespołu 583 
2. 1945–1947 
3. 4 j.a.; 0,03 m.b. 
4. Protokoły przejęcia majątków na cele reformy rolnej, sprawy scalenia, oświata rolnicza. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

387 

1. Powiatowe Biuro Rolne w Ciechanowie, nr zespołu 592 
2. 1945–1947 
3. 13 j.a.; 0,13 m.b. 
4. Sprawozdania z działalności, sprawy hodowlane i ochrony roślin. 
5. J. polski.  
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

388 

1. Pełnomocnik Powiatowy Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji w Mławie, nr zespołu 88 
2. 1951–1954 
3. 138 j.a.; 1,43 m.b. 
4. Instrukcje i zarządzenia dot. produkcji rolnej, sprawozdania z przebiegu obowiązkowych 

dostaw, księgi dostaw, rejestry spraw karnych w związku z nie wykonaniem dostaw z 1953 r. 
(sygn. 41–42), plany i sprawozdania z obowiązkowych dostaw, protokoły posiedzeń 
Powiatowej Komisji Rozliczeniowej, skargi i zażalenia, protokoły narad, pogadanki 
wygłoszone w radiowęzłach, kontrola jednostek podległych, miesięczne meldunki z realizacji 
dostaw. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

389 

1. Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Żurominie powiat żuromiński, nr zespołu 
690 

2. [1920–1944] 1956–1975 
3. 1965 j.a.; 13,45 m.b. 
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4. Operaty ewidencyjne gruntów z matrycami i rejestrami gruntów, operaty techniczne i operaty 
pomiarowe jednostkowe z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych pod inwestycje i PGR-ów, 
dokumenty z parcelacji majątków, mapy drobnoskalowe, akta i mapy obszarów scalonych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy, spis roboczy. 

390 

1. Materiały geodezyjno-kartograficzne z terenu województwa ciechanowskiego, nr zespołu 559 
2. 1958–1960 
3. 1813 j.a.; 0,00 m.b. 
4. Matryce map klasyfikacji bonitacyjnej gruntów wykonane w latach 1958–1960 dla 

poszczególnych miejscowości późniejszego województwa ciechanowskiego (1975–1998). 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
8. Grochowski A., Zbiory kartograficzne w zasobie Archiwum Państwowego m.st. Warszawy 

Oddział w Mławie, ich znaczenie dla badań regionalnych, „Ziemia Zawkrzeńska” 2004, t. 8, 
s. 289–306. 

391 

1. Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Płońsku, nr zespołu 1200 
2. 1962–1974 
3. 193 j.a.; 2,55 m.b. 
4. Organizacja, sprawozdania roczne, sprzedaż gruntów, zezwolenia na zalesienie, sprawy 

związane z nabywaniem lub wywłaszczaniem nieruchomości, remonty i rozbiórki budynków, 
kontrole, ograniczenia podziałów gospodarstw rolnych, ochrona użytków rolnych i scalanie 
gruntów, sprawy uwłaszczeniowe, sprawozdawczość, projekty i plany podziału terenu, 
wykazy pracowników, prace geodezyjne, dzierżawa gruntów, rozgraniczenia nieruchomości. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

392 

1. Powiatowy Inspektorat Wodno–Melioracyjny w Płońsku, nr zespołu 1201 
2. 1963–1974 
3. 209 j.a.; 2,75 m.b. 
4. Skargi i zażalenia, plany robót inwestycyjnych i konserwacyjnych oraz ich wykonanie, 

kontrole, budżety, sprawy zatrudnienia, statystyka, zarządzenia i instrukcje, sprawy 
personalne, sprawy gospodarki wodnej — inwestycje i roboty, plany pracy i ich realizacja, 
dokumentacja techniczna, czyny społeczne, akcja przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

393 

1. Powiatowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Melioracji w Ciechanowie, nr zespołu 1089 
2. 1964–1975 
3. 4 j.a; 0,04 m.b. 
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4. Akta skarg, wniosków i postulatów, protokoły kontroli przeprowadzanych w jednostkach 
podporządkowanych w zakresie melioracji, przepisy kancelaryjno-archiwalne, dokumentacja z 
zakresu organizacji jednostki własnej. 

5. J. polski. 
6. Zespół niemikrfilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

394 

1. Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Mławie, nr zespołu 428 
2. [1837–1965] 1966–1974 [1982] 
3. 2532 j.a.; 18,75 m.b. 
4. Ogólnie akta związane są z przebudową ustroju rolnego na terenie powiatu mławskiego. 

Składają się z akt w postaci operatów technicznych i prawnych oraz map, planów i 
fotoplanów. Operaty z okresu sprzed 1939 r. wykonane zostały w związku z realizacją ustaw o 
wykonaniu reformy rolnej oraz o scaleniu gruntów i likwidacji serwitutów. Materiały 
odnośnie reformy rolnej przez parcelację dóbr ziemskich obejmują 71 majątków. Akta 
postępowania technicznego zawierają: dzienniki pomiarowe i notatki polowe, obliczenia, 
wykazy miar, protokoły graniczne, szkice parcelowanych majątków i rejestry pomiarowe. 
Natomiast w operatach formalno-prawnych znajdują się wypisy z wykazu hipotecznego 
przedstawiające stan prawny w chwili podjęcia prac parcelacyjnych. Kwestionariusze majątku 
przedstawiają stan organizacyjny i ekonomiczno-gospodarczy, w tym strukturę gruntów i 
upraw, stosowanie nawozów sztucznych, wydajność upraw, stan zatrudnienia. Podobne dane 
znaleźć można w protokołach opisania dóbr przeznaczonych do parcelacji i protokołach 
komisyjnego badania majątku przez Komisarza Ziemskiego. Protokoły badania lasów 
określają przydatność do prowadzenia samodzielnego gospodarstwa leśnego. Akta o scaleniu 
gruntów rozdrobnionych i rozmieszczonych w szachownicę dotyczą 83 majątków i wsi i 
zawierają m.in.: protokoły ustalenia granic, obliczenia geodezyjne, rejestry pomiarowo-
klasyfikacyjne przed i po scaleniu, deklaracje uczestników scalenia w sprawie ekwiwalentu 
oraz protokoły ostatecznego ustalenia granic. Akta o likwidacji serwitutów leśnych i 
pastwiskowych obciążających majątki ziemskie zawierają opis majątku, który wymienia jego 
położenie i granice, ukształtowanie poszczególnych użytków rolnych, bogactwa kopalniane, 
wartościowe urządzenia techniczne oraz dziedziny korzystające z serwitutów wraz z sugestią 
o terenach do oddania. Ponad to występują: uchwały gromad i umowy dotyczące likwidacji 
serwitutów, odpisy wykazu hipotecznego, listy posiadaczy gospodarstw, plany i szkice dóbr 
oraz protokoły ogłoszenia o zniesieniu służebności. Akta (operaty) z lat 1945-1965 dotyczą 
głównie ewidencji i wymiany gruntów Państwowych Gospodarstw Rolnych, Państwowego 
Funduszu Ziemi, resztówek majątków i spółdzielni produkcyjnych a częściowo obejmują 
poszczególne wsie powiatu mławskiego. Zawartość akt stanowią m.in. protokoły ustalenia 
granic, dziennik pomiarowy i notatki polowe, rejestry pomiarowe ogólny i szczegółowy. W 
części akt występują plany zabudowy gromad, szkice klasyfikacyjne, a także graniczne, 
osnów geodezyjnych i rozmieszczenia działek. Ponad to znajdują się operaty z pomiarów 
sytuacyjno-wysokościowych do realizacji inwestycji, ale też przejęcia gruntów na Skarb 
Państwa oraz podziału i rozgraniczenia działek. Natomiast materiały kartograficzne 
występujące w zespole obejmują lata 1937–1945 i przedstawiają majątki ziemskie i ich części, 
poszczególne wsie powiatu mławskiego oraz miasto Mława.. Tylko nieliczne arkusze dotyczą 
folwarków, osad, parafii i rzek. Ich tematem były parcelacja i scalenie gruntów, likwidacja 
serwitutów i pomiary miasta.. Przedstawiona na mapach treść zawiera siedliska i 
zabudowania, grunty orne, nieużytki, pastwiska lasy, wody, drogi i rowy. Część arkuszy 
wymienia ogrody, gatunki lasów, zarośla, rzeki i szacunek klas gruntów. Szkice polowe 
miasta Mława wykonane są w skali 1;1000 i przedstawiają zabudowania, drogi, rowy, stawy, 
nazwy ulic, nazwiska właścicieli działek. W zespole występują także fotoplany wykonane w 
latach 60-tych przez Państwowe Przedsiębiorstwo Fotogrametrii. W skład ich wchodzą 
odczytane zdjęcia lotnicze Mławy i fotoszkice poglądowe z roku 1980, szkice tachimetryczne 
z roku 1962 oraz mapa zasadnicza miasta wykonania w roku 1966 złożona z 241 zdjęć. Poza 
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tym są to powiększenia zdjęć lotniczych powiatu mławskiego z roku 1969 oraz cyjanokopie 
zdjęć powiatu w skali 1:5000. 

5. J. polski i rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spisy zdawczo-odbiorcze, spis roboczy. 
8. Grochowski A., Zbiory kartograficzne w zasobie Archiwum Państwowego m.st. Warszawy 

Oddział w Mławie, ich znaczenie dla badań regionalnych, „Ziemia Zawkrzeńska” 2004, t. 8, 
s. 289–306; Grochowski A., Materiały archiwalne do dziejów powiatu mławskiego, „Studia 
mazowieckie” 1996–1997, nr 1–2, s. 51–71. 

395 

1. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Ciechanowie, nr zespołu 1069 
2. 1975–2005 
3. 56 j.a.; 0,80 m.b. 
4. Organizacja 1975–2004: narady pracownicze, regulaminy organizacyjne, statuty, schematy, 

wzory pieczęci, akty normatywne własne-zarządzenia i uchwały (sygn. 1–4). 
Planowanie i sprawozdawczość (1976–2005): długofalowe i roczne plany własne i 
sprawozdania z ich realizacji, sprawozdawczość statystyczna z wykonania robót geodezyjno-
urządzeniowych, z wykonania usług dla ludności, o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i czasie 
pracy, z działalności inwestycyjnej (sygn. 5–34). 
Informatyzacja (1993–2003): spis systemów i programów, programy komputerowe i umowy 
licencyjne (sygn. 35). 
Współpraca i współdziałanie (1994–2004): z organami samorządu terytorialnego-Urząd 
Marszałkowski i geodeta woj. mazowieckiego (sygn. 36–39). 
Biurowość (1976–1984): rzeczowy wykaz akt (sygn. 40). 
Kontrole i inspekcje 1986-2004; kontrole zewnętrzne własnej jednostki (NIK, Urząd 
Marszałkowski, UKS, UW) oraz problemowe (ZUS, PIP) (sygn. 41–47). 
Ogólne zasady pracy i płac (1981–1999): regulaminy pracy, zasady wynagradzania i 
premiowania pracowników (sygn. 48–49). 
Zatrudnienie (1984–2005): wykazy etatów, regulaminy działalności socjalnej (sygn. 50–51). 
Normy zakładowe (1975–1998); ogólne zasady normalizacji-ustalenia własne i wytyczne, 
ceny zbytu, katalog norm zakładowych (sygn. 52–56). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

396 

1. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ciechanowie, nr zespołu 1088 
2. 1975–1998 [1999] 
3. 357 j.a; 3,35 m.b. 
4. Organy kolegialne 1984; protokoły narad inspektorów nadzoru. 

Organizacja własnej jednostki (1975–1998): akta o powołaniu, statut i jego zmiany. 
Organizacja jednostek podległych i nadzorowanych (1976–1991): regulaminy organizacyjne 
dla Rejonowego Zespołu Usług Projektowych i Rejonowego Inspektoratu Wodnych 
Melioracji, akta likwidacyjne Terenowych Zespołów Usług Projektowych. 
Zarządzenia dyrektora (1975–1998). 
Programy, plany wieloletnie i sprawozdania z ich wykonania (1977–1999): w zakresie potrzeb 
melioracyjnych woj. ciechanowskiego, melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę, budownictwa 
mieszkaniowego dla ludności rolniczej, budowy wodociągów wiejskich, inwestycji, małej 
retencji wodnej dla potrzeb rolnictwa, wykonania planu trzyletniego (1983–1985). 
Plany roczne własne (1982–1995): inwestycyjne z zakresu wodociągów, kanalizacji, 
oczyszczalni ścieków. 
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Plany roczne jednostek podległych i nadzorowanych (1978–1988) plany pracy Terenowych 
Zespołów Usług Projektowych i Rejonowych Związków Spółek Wodnych. 
Sprawozdania z realizacji planów własnych (1975–1999): sprawozdania i informacje z 
działalności, o zaspokojeniu potrzeb w zakresie melioracji użytków zielonych i zaopatrzenia 
wsi w wodę, z wykonania planów inwestycyjnych, z wykorzystania dotacji na inwestycje. 
Sprawozdania z realizacji planów jednostek podległych i nadzorowanych (1979–1989): o 
działalności Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Mławie i TZUP-ów. 
Bilanse 1975–1999; własne oraz jednostek podległych i nadzorowanych (RZSW, TZUP. 
Sprawozdawczość statystyczna (1975–1998): z działalności inwestycyjnej, o stanie zasobów 
mieszkaniowych i przydziale mieszkań, z zakresu zatrudnienia i wynagrodzenia, o wypadkach 
przy pracy, o wynalazczości pracowniczej. 
Analizy i ocen (1990–1993): dotyczące realizacji inwestycji w zakresie melioracji, 
zaopatrzenia wsi w wodę i budownictwa kubaturowego oraz zatrudnienia i funduszu płac. 
Skargi, wnioski i postulaty (1975–1998). 
Kontrole zewnętrzne własnej jednostki (1978–1988): z UW w Ciechanowie, Inspekcji Sił 
Zbrojnych, ZUS i Izby Skarbowej. 
Kontrole jednostek podległych i nadzorowanych: instrukcja w sprawie zasad i trybu 
postępowania podczas kontroli, kontrole i rewizje rejonowych oddziałów WZIR, kontrole 
urzędów gmin w zakresie melioracji, zaopatrzenia wsi w wodę i gospodarki na użytkach 
zielonych a także budownictwa, konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracyjnych, kontrole 
w TZUP i RZSW. 
Zatrudnienie i sprawy socjalne (1975–1996): regulaminy premiowania pracowników oraz 
tworzenia i podziału nagród za przedterminową realizację inwestycji, regulamin zakładowego 
funduszu mieszkaniowego, protokoły spotkania dotyczącego korzystania z zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych oraz posiedzenia w sprawie wypoczynku letniego 
pracowników. 
Grupa Specjalistów Opiniująca Założenia Techniczno-Ekonomiczne (1975–1989): protokoły 
posiedzeń w sprawie inwestycji wodnych, budowlanych, melioracji. 
Budżety (1975–1998): budżety i jego zmiany oraz sprawozdania z wykonania budżetu, analizy 
opisowe i sprawozdania finansowe. 
Instrukcja obiegu dowodów księgowych z 1988 r. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

397 

1. Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin w Ciechanowie, nr zespołu 909 
2. [1973] 1975–1996 
3. 112 j.a.; 0,65 m.b. 
4. Protokoły narad kierowników oddziałów, statuty i regulaminy organizacyjne, ewidencja 

archiwum zakładowego, akta normatywne własne, tj. decyzje i zarządzenia dyrektora, plany 
pracy i ich realizacja, sprawozdania i informacje dotyczące ochrony roślin, wojewódzkie i 
rejonowe programy ochrony roślin, protokoły i sprawozdania z kontroli, sprawy Rady 
zakładowej, ankieta dotycząca związków zawodowych, wypowiedzi do prasy. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

398 

1. Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Ciechanowie, nr zespołu 968 
2. 1978–1999 
3. 13 j.a.; 0,16 m.b. 
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4. Organizacja jednostki własnej, akty normatywne własne, plany finansowe, programy prac w 
zakresie planowania przestrzennego, akta skarg i wniosków. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

399 

1. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin Wojewódzki Inspektorat w Ciechanowie, nr zespołu 
910 

2. 1996–1998 
3. 3 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Bilanse z załącznikami. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

4.3. Ochrona przyrody 

400 

1. Samodzielna Pracownia Badań i Kontroli Środowiska w Ciechanowie, nr zespołu 1045 
2. 1977–1983 
3. 44 j.a.; 0,60 m.b. 
4. Plany i programy dotyczące ochrony środowiska, plany i sprawozdania finansowe, 

opracowania dotyczące czystości powietrza atmosferycznego, opracowania dotyczące opadu 
pyłu, pomiary emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, przepływy i analizy rzek, 
zestawienia wyników badania rzek.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

401 

1. Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Ciechanowie, nr zespołu 1044 
2. 1985–1991 
3. 112 j.a.; 1,90 m.b. 
4. Plany pracy oraz sprawozdania z ich wykonania, plany i sprawozdania finansowe, protokoły 

kontroli zewnętrznych, opracowania dotyczące opadu pyłu, pomiary emisji zanieczyszczeń 
powietrza atmosferycznego, opracowania dotyczące źródeł zanieczyszczenia powietrza, 
decyzje o karach za odprowadzania ścieków, analizy zanieczyszczeń wód powierzchniowych i 
podziemnych.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

402 

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Ciechanowie, nr zespołu 1046 
2. 1991–1998 
3. 328 j.a.; 6,40 m.b. 
4. Organizacja i działanie jednostki własnej, przepisy kancelaryjno-archiwalne, ewidencja 

zasobu archiwum zakładowego, akty normatywne jednostki własnej, budżety, plany i 
sprawozdania opisowe i statystyczne, analiza skarg i wniosków, współdziałanie z innymi 
jednostkami, protokoły kontroli zewnętrznych, wykazy etatów, pomiary emisji zanieczyszczeń 
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powietrza atmosferycznego, pomiary hałasu i wibracji, protokoły kontroli jednostek i 
zakładów podległych, przekazywanie obiektów do eksploatacji, orzecznictwo administracyjne 
w zakresie szkodliwości dla środowiska, współdziałanie z innymi jednostkami, nakładanie kar 
za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

4.4. Oświata 

403 

1. Inspektorat Szkolny w Ciechanowie, powiat ciechanowski, nr zespołu 98 
2. 1945–1950 
3. 14 ja; 0,30 m.b. 
4. Zespół zachowany szczątkowo, w którym podstawowe informacje o działalności występują w 

protokołach z konferencji pracowników. Natomiast istotne problemy rozwoju szkolnictwa 
podstawowego w powiecie i pracy dydaktyczno-wychowawczej zawierają protokoły zjazdów 
i konferencji kierowników szkół i nauczycieli. Rozwój sieci szkolnej ilustrują akta o 
organizacji szkół. Grupa akt osobowych ukazuje stan kadry nauczycielskiej, jej wykształcenie, 
pochodzenie społeczne, przygotowanie do zawodu. Pojedyncze teczki dotyczą: planów pracy 
inspektoratu, budownictwa szkolnego, organizacji uczniowskich, biurowości inspektoratu. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

404 

1. Inspektorat Szkolny w Działdowie, nr zespołu 815 
2. 1946–1950 
3. 3 j.a.; 0,03 m.b. 
4. Projekty organizacyjne, sprawozdania z organizacji i wizytacji szkół podstawowych w gminie 

Iłowo-Osada. 
5. J. polski.  
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

Uwaga: część zespołu w AP Olsztyn Oddział w Nidzicy (nr 8), 1945–1950 [1951], 38 j.a.; 
0,35 m.b. 

405 

1. Inspektorat Szkolny w Mławie, powiat mławski, nr zespołu 186 
2. 1945–1950 
3. 470 j.a.; 1,80 m.b. 
4. Statystyka szkolnictwa powszechnego w powiecie, szkół i kursów dla dorosłych oraz 

przedszkoli, zawarte głównie w materiałach o charakterze statystycznym typu projekty 
organizacyjne szkół, sprawozdania z organizacji szkół oraz arkuszach sprawozdawczo-
statystycznych dla szkół i kursów dla dorosłych. Protokoły kontroli inspektoratu przez 
Kuratorium Okręgu Szkolnego w Warszawie obrazują stan szkolnictwa w powiecie, 
organizację biura inspektoratu, jego problemy i problemy szkolnictwa. Protokoły konferencji 
rejonowych nauczycieli, protokoły posiedzeń rad pedagogicznych oraz gminnych komisji 
oświatowych przedstawiają stan oświaty w poszczególnych rejonach, zagadnienia 
dydaktyczne i zadania nauczycieli. Ponadto w zespole znajdują się sprawy organizacji 
wypoczynku wakacyjnego dzieci, akta finansowe, ankiety sprawozdawczo-statystyczne 
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świetlic szkolnych. Natomiast największą grupę stanowią akta osobowe nauczycieli 
zawierające informacje dotyczące losów wojennych nauczycieli a także tajnego nauczania. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

406 

1. Kuratorium Oświaty w Ciechanowie, nr zespołu 1225 
2. [1938] 1975–1999 
3. 264 j.a.; 5,00 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń Komisji Socjalno-Bytowej z lat 1977–1991, protokoły narad: 

pracowniczych, Wydziału Pedagogicznego, protokoły ogólnopolskiej narady kuratorów 
oświaty w 1995 r. (sygn. 8), kierownictwa kuratorium, konferencje, narady i zjazdy 
organizowane przez własną jednostkę, organizacja kuratorium-statuty ze zmianami,, 
regulaminy wraz ze zmianami, regulaminy nagród, pożyczek i środków specjalnych, 
organizacja oraz sieć szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, ich powoływania i 
likwidacja oraz wpisy do ewidencji, zbiory aktów normatywnych własnych, plany pracy: 
ogólne kuratorium oraz poszczególnych wydziałów, plany gospodarcze szkół, zadania 
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Wydziału Pedagogicznego, bilanse roczne, 
sprawozdania i informacje z działalności w zakresie oświaty, sprawozdania budżetowe, 
sprawozdawczość statystyczna, skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio wraz z rejestrami i 
ewidencją, analiza i sprawozdania ze skarg i wniosków, informatory dla kandydatów do szkół 
różnego stopnia, współpraca i współdziałanie ze związkami zawodowymi i organizacjami 
społecznymi, kontrole zewnętrzne kuratorium, w tym Ministerstwa Oświaty i Wychowania i 
NIK (sygn. 130–135), kontrole jednostek podległych (sygn. 136–221), priorytety edukacyjne 
oraz zadania organizacyjno-programowe dla szkół ponadpodstawowych, placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwie 
ciechanowskim na lat 1997–1999 (sygn. 222–223), informacje, analizy i strategie działań 
edukacyjnych w województwie ciechanowskim (sygn. 224–229), organizacja pracy szkół i 
placówek oświatowych, eksperymenty dydaktyczno-wychowawcze, programowe i 
organizacyjne w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych (sygn. 241–249), 
diagnozowanie i ocena poziomu pracy dydaktycznej szkół-badanie wyników nauczania (sygn. 
250–253), dokumentacja dotycząca wydawania zaświadczeń o tajnym nauczaniu (sygn. 254–
264). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

4.5. Skarbowość 

407 

1. Urząd Skarbowy Mławski powiatu mławskiego, nr zespołu 579 
2. 1914–1916 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Księga przychodów i rozchodów. 
5. J. rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

408 

1. Izba Skarbowa w Ciechanowie, nr zespołu 817 
2. 1983–1998 
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3. 116 j.a.; 1,80 m.b. 
4. Zbiory własnych aktów prawnych i opinie do projektów aktów prawnych, organizacja IS, 

regulaminy i podział czynności, protokoły narad, zbiorcze opracowania ekonomiczne, roczne 
sprawozdania z działalności izby i urzędów skarbowych,, sprawozdania budżetowe i 
statystyczne, skargi i wnioski oraz krytyka prasowa, sprawozdania o dochodach budżetu 
centralnego, zbiorcze sprawozdania w sprawach podatkowych, protokoły posiedzeń komisji 
stałych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

4.6. Statystyka 

409 

1. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Ciechanowie, nr zespołu 1099 
2. [1970] 1975–1998 
3. 1958 j.a; 41,40 m.b. 
4. Pierwszą grupę dokumentacji stanowią akta z zakresu organizacji i zarządzania jednostką, a 

mianowicie: zarządzenia i wytyczne GUS w zakresie organizacji badań statystycznych, plany 
opracowań statystycznych, wykazy formularzy sprawozdawczości statystycznej GUS i 
sprawozdawczości resortowej, sprawozdania statystyczne z wykonania planów jednostki 
własnej, roczniki i publikacje statystyczne, zarządzenia i wytyczne w zakresie publikacji 
statystycznych GUS, wykazy rejonów statystycznych i obwodów spisowych, zbiór zarządzeń i 
poleceń służbowych Dyrektora WUS, protokoły kontroli zewnętrznych, regulaminy i struktura 
organizacyjna WUS, protokoły narad własnych, bilanse, ewidencja zasobu archiwalnego. 
Druga grupa akt obejmuje statystyczne opracowania zbiorcze z terenu byłego województwa 
ciechanowskiego.   

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

410 

1. Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Ciechanowie powiat ciechanowski, nr zespołu 456 
2. 1962–1975 
3. 329 j.a.; 4,40 m.b. 
4. Dokumentacja z zakresu organizacji i administracji inspektoratu zawiera kontrole zewnętrzne 

i oceny pracy, plany pracy i sprawozdania z wykonania, wykazy instrukcji i formularzy 
sprawozdawczości GUS, wykazy jednostek sprawozdawczych jako źródeł informacji 
statystycznej. Natomiast zawartość merytoryczną stanowią sprawozdania statystyczne 
jednostkowe roczne i okresowe, które dotyczą ludności oraz różnych dziedzin życia 
społeczno-gospodarczego i kulturalnego np.: oświata, kultura i nauka, zdrowie i opieka 
społeczna, kultura fizyczna, handel wewnętrzny i usługi, gospodarka komunalna i 
mieszkaniowa, przemysł i rolnictwo. Poza tym są badania statystyczne, na które składają się 
Narodowy Spis Powszechny w 1960 i 1970 roku oraz spisy rolne czerwcowy i grudniowy. 
Publikacje statystyczne zawierają miesięczne informacje o realizacji ważniejszych zadań 
gospodarczych oraz sprawozdania statystyczne z wykonania planu i sytuacji gospodarczej 
powiatu-półroczne i roczne z lat 1959–60, 1963–65, 1967–1974, a także biuletyny 
informacyjne o powiecie z lat 1957–58 i 1960. Karty statystyczne są to kartoteki 
przedsiębiorstw i równorzędnych jednostek sprawozdawczych oraz metryki i tablice robocze 
poszczególnych działów statystyki. 

5. J. polski.  
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spisy zdawczo-odbiorcze. 
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411 

1. Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Działdowie, nr zespołu 761 
2. 1958–1974 
3. 523 j.a.; 5,65 m.b. 
4. Karty statystyczne miast Działdowa i Lidzbarka, metryki statystyczne według działów, 

zestawienia spisu powszechnego, spisy rolne, sprawozdania i opracowania zbiorcze według 
działów, biuletyny i tablice statystyczne, sprawozdania statystyczne jednostkowe, ewidencja 
gruntów, inne badania masowe, akta dotyczące organizacji inspektoratu, plany pracy i 
sprawozdania z wykonania, wytyczne GUS, organizacja źródeł informacji statystycznej, 
wykaz miejscowości i jednostek sprawozdawczych, programy badań i plany opracowań 
statystycznych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

Uwaga: część zespołu w AP Olsztyn Oddział w Nidzicy (nr 192), 1949–1962, 74 j.a.; 0,51 
m.b. 

412 

1. Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Mławie powiat mławski, nr zespołu 476 
2. 1966–1975 
3. 263 j.a.; 3,55 m.b. 
4. Sprawozdawczość statystyczna z zakresu: przemysłu, rolnictwa, demografii, ochrony 

zdrowia, kultury, inwestycji, budownictwa, spisy rolne. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy, spis roboczy. 

413 

1. Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Płońsku powiat mławski, nr zespołu 477 
2. 1950–1975 
3. 84 j.a.; 1,35 m.b. 
4. Sprawozdawczość statystyczna z zakresu: szkolnictwa, stanu i ruchu zatrudnionych, 

gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu wewnętrznego, spis rolny, publikacje 
statystyczne. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

Uwaga: część zespołu w AP Płock (nr 682), 3 j.a. z lat 1971–1974. 

414 

1. Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Żurominie, nr zespołu 762 
2. 1956–1975 
3. 330 j.a.; 2,27 m.b. 
4. Protokoły kontroli zewnętrznych inspektoratu, sprawy personalne i kancelaryjno-archiwalne, 

jednostkowe sprawozdania statystyczne z różnych działów, badania statystyczne, w tym spisy 
powszechne, spisy rolne i inne badania masowe, opracowania zbiorcze i tabelaryczne, karty 
statystyczne w postaci metryk statystycznych powiatu i poszczególnych gromad, kartoteki 
jednostek sprawozdawczych powiatu, karty statystyczne miasta Żuromina, kartoteki 
zatrudnienia powiatu, publikacje statystyczne, w tym miesięczne i kwartalne informacje o 
realizacji ważniejszych zadań gospodarczych, sprawozdania statystyczne z wykonania planu 
oraz sytuacji gospodarczej powiatu 
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5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 

4.7. Łączność, informatyka 

415 

1. Ośrodek Informatyki w Ciechanowie, nr zespołu 1075 
2. 1973–2003 
3. 93 j.a; 0,70 m.b. 
4. I. Wojewódzki Ośrodek Informatyki Podregionalny Ośrodek Obliczeniowy Sokołóswek k. 

Ciechanowa 1973–1975 
Organizacja własnej jednostki — statut, plany pracy oraz sprawozdania z wykonania (sygn. 1–
5). 
II. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Informatyki, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska Zakład I Ciechanów (1975–1983). 
Podstawy prawne działania, plany działalności naukowo-badawczej, rozwojowej, 
wdrożeniowej i ogólnotechnicznej, ogólne plany działalności, sprawozdanie z wykonania 
planu za 1976 r., analizy stanu wdrażania za lata 1980–1982 (sygn. 6–15). 
III. Wojewódzki Ośrodek Informatyki w Ciechanowie (1983–1998). 
Organizacja: protokoły narad pracowniczych, podstawy prawne działania, regulaminy 
organizacyjne (sygn. 16–20). 
Akty normatywne własne: zarządzenia kierownika i dyrektora, wytyczne w sprawie 
testowania sprzętu komputerowego (sygn. 21–24). 
Planowanie i sprawozdawczość: plany pracy i sprawozdania z ich realizacji, sprawozdania 
budżetowe, charakterystyka WOI w Ciechanowie (sygn. 25–32). 
Opracowania statystyczne: o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, funduszu płac, podnoszeniu 
kwalifikacji zawodowych, o dochodach i wydatkach, z inwestycji (sygn. 33–50). 
Analizy własne: o działalności ośrodka, z wykonania budżetu, specyfikacji potrzeb, 
organizacji projektowania i programowania, wdrażania systemów (sygn. 51–60). 
Współpraca i współdziałanie: z organami władzy i administracji terenowej (sygn. 61). 
Zasady pracy i płac: regulamin pracy z 1996 r. (sygn. 62). 
Budżet i jego realizacja: budżet zbiorczy, zmiany i realizacja z lat 1990–1994 (sygn. 63–65). 
Kalkulacja kosztów i cen oraz dochodów i wydatków budżetowych z lat 1990–1997 (sygn. 
66–68). 
IV. Ośrodek Informatyki w Ciechanowie (1999–2003). 
Organizacja: sprawozdania z działalności Komisji ds. Rozwiązania Problemu Roku 2000, 
protokoły narad pracowniczych i statut ośrodka z 1999 r. (sygn. 69–72). 
Akty normatywne własne: zarządzenia dyrektora z lat 1999–2002 (sygn. 73). 
Planowanie i sprawozdawczość: plany pracy ośrodka, plany dochodów i wydatków, 
sprawozdania z realizacji zadań (sygn. 74–77). 
Opracowania statystyczne: o środkach budżetowych, o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, bilanse, 
finansowe (sygn. 78–85). 
Analizy własne z działalności i budżetowe (sygn. 86–88). 
Informatyzacja: organizacja projektowania i programowania z 1999 r. (sygn. 89). 
Kontrole i inspekcje własnej jednostki z lat 2001–2002 (sygn. 90) 
Ogólne zasady pracy i płac: regulamin wynagradzania i premiowania pracowników (sygn. 91). 
Budżet i realizacja: budżet zbiorczy, jego zmiany i realizacja za lata 1999–2002 (sygn. 92). 
Kalkulacja kosztów i cen z lat 1999–2002 (sygn. 93). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 
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416 

1. Wojewódzki Urząd Telekomunikacji w Ciechanowie, nr zespołu 1060 
2. [1946–1974] 1975–1988 [1990] 
3. 107 j.a.; 2,50 m.b. 
4. Regulaminy i schematy organizacyjne, zarządzenia dyrektora jednostki własnej, 

sprawozdawczość statystyczna, protokoły kontroli zewnętrznych, paszporty zakończenia łącz 
telefonicznych u abonentów, paszporty telefonicznych linii napowietrznych, paszporty 
urządzeń teletransmisyjnych, przyrządów pomiarowych oraz łączy telegraficznych, akta 
dotyczące wywłaszczeń w celach telekomunikacyjnych, książka meldunkowa domu przy ul. 
M. Buczka w Ciechanowie, będącego siedzibą WUT w Ciechanowie. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

4.8. Zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia 

417 

1. Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Mławie, nr zespołu 87 
2. 1946–1951 
3. 21 j.a.; 0,21 m.b. 
4. Sprawozdania, akta zakładów i przedsiębiorstw mienia opuszczonego i porzuconego (młyny, 

piekarnie, sklepy, stolarnie), akta w sprawie likwidacji urzędu. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 
8. Grochowski A., Materiały archiwalne do dziejów powiatu mławskiego, „Studia mazowieckie” 

1996–1997, nr 1–2, s. 51–71. 

4.9. Praca 

418 

1. Wojewódzkie Biuro Pracy w Ciechanowie, nr zespołu 955 
2. 1988–1992 
3. 7 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Analizy i oceny rynku pracy województwa ciechanowskiego za lata 1990–1992 oraz 

protokoły kontroli zewnętrznych z roku 1991. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

419 

1. Wojewódzki Urząd Pracy w Ciechanowie, nr zespołu 954 
2. 1993–1998 [1999] 
3. 118 j.a.; 1,40 m.b. 
4. Organizacja urzędu własnego i podległych urzędów rejonowych, roczne plany pracy i 

sprawozdania z ich realizacji, dokumentacja kontroli urzędu własnego oraz kontroli jednostek 
podległych i podporządkowanych, bilanse i roczne sprawozdania finansowe, analizy i oceny 
wojewódzkiego rynku pracy. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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4.10. Zdrowie i opieka społeczna 

420 

1. Rada Opieki Społecznej Powiatu Mławskiego, nr zespołu 464 
2. 1902–1910 
3. 11 j.a.; 0,11 m.b. 
4. Wydatki szpitala św. Wojciecha w Mławie na remonty, ściąganie kosztów leczenia, 

informacje statystyczne o stanie i działalności zakładów dobroczynnych w 1903 r., 
zaopatrzenie w leki i środki opatrunkowe, wydatki na utrzymanie rejonów medycznych w 
Mławie i Szreńsku. 

5. J. rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

421 

1. Powiatowy Zarząd Weterynarii w Płońsku, nr zespołu 1196 
2. 1954–1960 
3. 22 j.a.; 0,65 m.b. 
4. Zarządzenia i okólniki, budżet i jego realizacja, sprawozdania finansowe, inwestycje, 

sprawozdania weterynaryjne, sprawy osobowe. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

422 

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie, nr zespołu 927 
2. 1967–1975 
3. 15 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Plany finansowe, sprawozdania z ich realizacji. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

423 

1. Wojewódzki Zakład Weterynarii w Ciechanowie, nr zespołu 986 
2. 1975–1998 
3. 104 j.a.; 1,60 m.b. 
4. Organizacja jednostki własnej, plany i sprawozdania finansowe, ewidencja pieczęci, protokoły 

kontroli zewnętrznych, zbiór aktów normatywnych własnych, organizacja pracy jednostki 
własnej i podległych oddziałów terenowych, budżet wraz z realizacją, sprawy inwestycji i 
remontów. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

424 

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie, nr zespołu 926 
2. 1975–1998 
3. 276 j.a.; 2,60 m.b. 
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4. Protokoły narad pracowniczych i szkoleniowych, własne akty normatywne, akta skarg wraz z 
analizą, współpraca ze związkami zawodowymi, oceny i informacje sanitarne miast, gmin, 
województwa, plany pracy i programy działania, budżety i sprawozdania finansowe, 
sprawozdawczość statystyczna, kontrole przeprowadzane w Terenowych Stacjach Sanitarno-
Epidemiologicznych, decyzje Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w 
sprawie chorób zawodowych.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

425 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ciechanowie, nr zespołu 1110 
2. [1965] 1976–1998 
3. 101 j.a; 0,70 m.b. 
4. Akta z zakresu organizacji jednostki, tj. powołanie Inspektoratu i regulamin organizacyjny, 

plany pracy i sprawozdania z działalności jednostki własnej, plany finansowe i sprawozdania 
budżetowe, sprawozdawczość statystyczna, akta skarg i wniosków wraz z rejestrem, protokoły 
kontroli zewnętrznych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

426 

1. Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mławie, nr zespołu 1252 
2. [1974] 1976–1998 [2000] 
3. 182 j.a.; 1,30 m.b. 
4. Narady pracownicze, postanowienia kierownika, planowanie i sprawozdawczość opisowa i 

statystyczna, skargi i wnioski, współpraca i kontrole zewnętrzne własnej jednostki, oceny 
stanu sanitarnego i epidemiologicznego, oceny środowiska pracy, decyzje o chorobach 
zawodowych, sprawy nadzoru nad warunkami pracy w zakładach i przedsiębiorstwach, 
bieżący nadzór sanitarny według branż. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

427 

1. Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie, nr zespołu 1241 
2. 1982–1998 [2002] 
3. 46 j.a.; 0,60 m.b. 
4. Narady pracownicze, organizacja stacji i zbiory aktów normatywnych, oceny stanu 

sanitarnego obiektów w gminach, w tym żywieniowych, ocena stanu sanitarnego miasta 
Ciechanowa i powiatu ciechanowskiego w 1998 r., sprawozdania z działalności stacji, skargi i 
wnioski załatwiane bezpośrednio, ich analizy i oceny za lata 1981–1998, kontrole 
kompleksowe stacji, choroby zawodowe. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

428 

1. Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Ciechanowie, nr zespołu 821 
2. 1990–1998 
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3. 26 j.a.; 0,40 m.b. 
4. Analizy zbiorcze potrzeb i efektów pomocy społecznej, regulaminy organizacyjne własnej 

jednostki, akty normatywne własne, sprawozdania, kontrole zewnętrzne urzędu własnego oraz 
kontrola jednostek podległych i podporządkowanych, regulaminy pracy, badania, opracowania 
i wnioski dotyczące kadry pomocy społecznej, statystyka zatrudnienia. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

429 

1. Inspektorat Nadzoru Farmaceutycznego w Ciechanowie, nr zespołu 1092 
2. 1993–1998 [1999] 
3. 10 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Akta z zakresu organizacji jednostki, tj. powołanie Inspektoratu i regulamin organizacyjny, 

plany pracy i sprawozdania z działalności jednostki własnej, plany finansowe i sprawozdania 
budżetowe, sprawozdawczość statystyczna, akta skarg i wniosków wraz z rejestrem, protokoły 
kontroli zewnętrznych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

430 

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Oddział Zamiejscowy w 
Ciechanowie, nr zespołu 1072 

2. [1997] 1999–2003 
3. 146 j.a.; 2,00 m.b. 
4. Organizacja jednostki własnej, protokoły narad pracowniczych, zbiór aktów normatywnych 

jednostki własnej, akta skarg i wniosków wraz z ich analizą, informacje własne dla prasy, 
radia i telewizji, rejestr czynników rakotwórczych, księgi procedur jakości, plany pracy 
jednostki własnej, plany budżetowe, bilanse, sprawozdawczość statystyczna, analizy własne z 
działalności, protokoły kontroli zewnętrznych oraz przeprowadzanych w jednostkach 
podległych i nadzorowanych, rejestry wypadków przy pracy, oceny narażenia zawodowego 
pracowników, zbiór decyzji i kart stwierdzających choroby zawodowe, akta z zakresu 
zapobiegania chorobom zawodowym, nadzór nad obrotem, magazynowaniem i stosowaniem 
trucizn, trucizn ochrony roślin oraz substancji niebezpiecznych, dokumentacja dotycząca 
opracowywania programów, np. „Wychowywanie zdrowotne w szkole”. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

5. Instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości 

5.1. Sądy 

431 

1. Sąd Pokoju w Ciechanowie powiat ciechanowski, nr zespołu 575 
2. 1876–1919 
3. 51 j.a.; 0,91 m.b. 
4. Spis ksiąg metrykalnych przechowywanych w wydziale hipotecznym SP z 1876 r., dzienniki 

wchodzące wydziału hipotecznego, fragment rejestru wpisów do akt hipotecznych, księga 
wydanych wypisów z lat 1890–1892, spis posiadaczy nieruchomości, areszty komornicze na 



 163 

nieruchomości niehipotekowane oraz odpisy aktów notarialnych zatwierdzonych na podstawie 
ustawy notarialnej. 

5. J. polski i rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

432 

1. Sąd Grodzki w Ciechanowie powiat ciechanowski, nr zespołu 576 
2. 1928–1932 
3. 7 j.a.; 0,15 m.b. 
4. Areszty sądowe nakładane przez komorników na nieruchomości niehipotekowane, 

zaświadczenia o wykonaniu powództwa. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

433 

1. Sąd Grodzki w Ciechanowie, nr zespołu 1076 
2. 1945–1950 
3. 4364 j.a.; 20,41 m.b. 
4. Na akta zespołu składają się: akta spraw spadkowych, o alimenty i uznanie ojcostwa, uznania 

za zmarłego, dotyczące odtworzenia akt metrykalnych, o wyznaczenie kuratora i innych spraw 
niespornych oraz repertoria i skorowidz alfabetyczny. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

434 

1. Sąd Powiatowy w Ciechanowie, nr zespołu 467 
2. 1951–1963 
3. 3027 j.a.; 14,36 m.b. 
4. Akta spraw procesowych karnych, o ogłoszenie testamentu, spadki, alimenty, ustalenie 

ojcostwa, uznanie za zmarłego, odtworzenie treści aktów metrykalnych, terminarze posiedzeń 
Sądu (1954–1955, 1958–1963), repertoria (1951–1963), skorowidze do repertorium (1951–
1955). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy, spis roboczy. 

435 

1. Sąd Wojewódzki w Ciechanowie z siedzibą w Płońsku, nr zespołu 1087 
2. [1954] 1975–1983 
3. 1818 j.a.; 28,70 m.b. 
4. Akta spraw karnych: sprawy o zabójstwo, o ułaskawienie, o rozbój, o napad rabunkowy, o 

gwałt, nadużycia i inne przestępstwa kryminalne (sygn. 1–1059), repertorium „K”, skorowidz 
alfabetyczny oraz rejestr spraw „K” (sygn. 1060–1062). Akta spraw cywilnych: sprawy o 
ubezwłasnowolnienie, o zaprzeczenie ojcostwa, o odszkodowanie (sygn. 1063–1709), 
repertoria (sygn. 1710–1711), skorowidze alfabetyczne (sygn. 1712–1713). Sprawozdania 
finansowe (sygn. 1714–1718). Akta osobowe byłych pracowników Sądu (sygn. 1719–1817). 
Rejestr spraw „C”, „Ns”, „Co” oraz repertorium „Cz” dla spraw z zażaleń od Orzeczeń Sądów 
Powiatowych (sygn. 1818–1819). 
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5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo–odbiorczy. 

436 

1. Sąd Grodzki w Działdowie, nr zespołu 990 
2. 1931–1938 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Sprawa zastawu rolniczego. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

437 

1. Sąd Grodzki w Działdowie, nr zespołu 988 
2. [1859] 1945–1951 [2008] 
3. 2471 j.a.; 5,23 m.b. 
4. Akta spraw: sprawy o odtwarzanie aktów stanu cywilnego, uznanie za zmarłego, spraw 

własnościowych, opiekuńczych, spadkowych, alimentacyjnych, rehabilitacyjnych, akta 
hipoteczne nieruchomości przejętych na Skarb Państwa (Dh), repertoria, skorowidze oraz 
terminarze rozpraw. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

438 

1. Sąd Powiatowy w Działdowie, nr zespołu 987 
2. [1923] 1950–1975 [1977] 
3. 6018 j.a.; 13,73 m.b. 
4. Akta spraw: sprawy odtworzenia aktów stanu cywilnego, stwierdzenia zgonu, ustalenia 

ojcostwa, spraw opiekuńczych, spadkowych, zasiedzenia, sprostowania nazwiska, 
przywrócenie posiadania, wydanie nieruchomości, wykreślenie z hipoteki, zasiedzenie 
własności nieruchomości, w tym Skarbu Państwa, skorowidze alfabetyczne i repertoria. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

439 

1. Sąd Grodzki w Lidzbarku, nr zespołu 989 
2. 1945–1946 
3. 36 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Akta spraw o rehabilitację osób wpisanych na niemieckie listy narodowościowe podczas II 

wojny światowej. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

440 

1. Sąd Pokoju w Mławie powiatu mławskiego, nr zespołu 577 
2. 1812–1844 
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3. 2 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Akta w sprawie regulacji hipotek powiatowych według ustawy z 1825 r., odpisy aktów 

notarialnych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

441 

1. Sąd Grodzki w Mławie, nr zespołu 587 
2. 1945–1950 
3. 1481 j.a.; 5,96. 
4. Akta spraw spadkowych i ogłoszenie testamentu, o wydanie nieruchomości, o wydanie 

należności, o wydanie nieruchomości i wprowadzenie w posiadanie z wniosku osób 
narodowości żydowskiej, uznania za zmarłego, odtworzenie i sprostowanie aktów 
metrykalnych, akta o zapłatę i zwrot należności, ustalenie ojcostwa, repertoria i skorowidze. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spisy zdawczo-odbiorcze, spis roboczy. 

442 

1. Sąd Okręgowy w Mławie, nr zespołu 586 
2. 1945–1950 
3. 1008 j.a.; 7,85 m.b. 
4. Większość akt dotyczy spraw karnych, w tym przestępstw popełnianych przeciwko władzy 

ludowej i jest bardzo ciekawym źródłem dla badaczy tzw. stalinowskiej praworządności. 
Jednak zdecydowanie dominują sprawy z art. 1 paragraf 1 dekretu z dnia 28 czerwca 1946 r. o 
rehabilitację i przywrócenie obywatelstwa polskiego osób wpisanych podczas okupacji na 
narodowościowe listy niemieckie i działanie na szkodę obywateli polskich oraz państwa 
polskiego, o przynależność do niemieckich organizacji politycznych i wojskowych, o 
współpracę z władzą niemiecką i pracę w tajnej policji, W dobrym stanie zachowały się akta 
spraw cywilnych, w tym kilkanaście rodzajowo akt spraw cywilnych charakterystycznych dla 
okresu 1945–1950, jak np. przywłaszczenie mienia poniemieckiego, wywóz tychże z terenów 
odzyskanych. Poza tym znajdują się akta o wpisanie do rejestru spółdzielni, akta spraw 
rozwodowych i z zakresu ustalania treści akt metrykalnych, w niewielkiej części w sprawach 
majątkowych, część akt osobowych pracowników oraz repertoria. 

5. J. polski i niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy, spis roboczy, inwentarz książkowy. 

443 

1. Sąd Powiatowy w Mławie powiat mławski, nr zespołu 561 
2. 1950–1975 
3. 195 j.a.; 2,65 m.b. 
4. Akta spraw spadkowych, o uznanie za zmarłego, o wydanie nieruchomości, o alimenty; 

terminarze posiedzeń sądu, akta rejestrowe, okólniki, sprawozdania statystyczne, repertoria, 
protokoły narad, skargi i zażalenia, nadzór nad sądami, szkolenia, spis skazanych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy, spis roboczy. 
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444 

1. Sędzia Śledczy Powiatu Płońskiego, nr zespołu 1175 
2. 1920–1921 
3. 1 j.a; 0,01 m.b. 
4. Akta w sprawie napadu bandyckiego. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

445 

1. Sąd Pokoju II Okręgu w Płońsku, nr zespołu 1176 
2. 1922 
3. 1 j.a.: 0,01 m.b. 
4. Akta sprawy o pobicie z powodów religijnych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

446 

1. Sąd Grodzki w Płońsku, nr zespołu 1243 
2. 1936–1939 
3. 1 j.a.; 0,06 m.b. 
4. Skorowidz alfabetyczny I Wydziału Cywilnego. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

447 

1. Sąd Grodzki w Płońsku powiat płoński, nr zespołu 588 
2. [1930] 1945–1951 [2008] 
3. 4379 j.a.; 15,61 m.b. 
4. Akta spraw cywilnych dotyczące własności, w tym akta dh o regulacji hipotecznej 

nieruchomości nabytych z reformy rolnej, skorowidze alfabetyczne dh, akta o stwierdzenie 
zgonu i uznanie za zmarłego podczas II wojny światowej, sprawy przeciwko Skarbowi 
Państwa o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości głównie osób narodowości żydowskiej, 
sprawy o ustalenie ojcostwa i alimenty, sprawa o odtworzenie aktu metrykalnego, sprawy o 
stwierdzenie praw do spadku, repertoria, akta osobowe pracowników. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spisy zdawczo-odbiorcze, spis roboczy. 

448 

1. Sąd Powiatowy w Płońsku powiat płoński, nr zespołu 567 
2. [1933] 1950–1975 [1978] 
3. 5574 j.a.; 28,82 m.b. 
4. Akta spraw cywilnych: o przyznanie własności i odwołanie darowizny, sprawy o ustalenie 

ojcostwa, nadanie nazwiska i alimenty, sprawy dotyczące ustalania, odtworzenia i 
sprostowania aktu metrykalnego, o sprostowanie nazwiska, sprawy o stwierdzenie praw do 
spadku oraz otwarcia i ogłoszenia testamentu. Znajdują się też sprawy o ustalenie opieki nad 
małoletnimi, spisy majątków (inwentarze), o ustanowienie kuratora, przyjęcie do depozytu, 
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sprawy o eksmisję, sprawy o zapłatę i odszkodowanie, dotyczące fałszerstw, przywłaszczenia 
mienia społecznego i prywatnego, znieważenia funkcjonariuszy cywilnych i mundurowych, 
sprawy z zakresu opieki nad małoletnimi. Ponadto występują jeszcze akta spraw o 
stwierdzenie zgonu i uznanie za zmarłe osób, które nie powróciły po II wojnie światowej, w 
tym także narodowości żydowskiej. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spisy zdawczo-odbiorcze, spis roboczy. 

449 

1. Sąd Rejonowy w Płońsku, nr zespołu 1037 
2. [1962] 1976–2005 
3. 3086 j.a.; 41,00 m.b. 
4. Akta spraw karnych: o znieważenie funkcjonariuszy, handel alkoholem, znęcanie nad rodziną, 

gwałt, kradzieże, rozbój, chuligaństwo, zagarnięcie mienia społecznego, korupcja 
funkcjonariuszy, fałszowanie dokumentów, wyłudzenie pieniędzy, ucieczki z zakładu karnego 
(aresztu), nieumyślne spowodowanie śmierci, spekulację, handel walutą. Sprawy cywilne: o 
alimenty, własnościowe, testamenty, z zakresu bezpieczeństwa w komunikacji drogowej, z 
tytułu zatrudnienia i wynagrodzenia, odszkodowania. Sprawy rodzinne: opieki nieletnich i 
rozporządzania ich majątkiem, zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego, ograniczenie 
władzy rodzicielskiej 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

450 

1. Sąd Obywatelski w Sońsku powiat ciechanowski, nr zespołu 598 
2. 1948–1951 
3. 4 j.a.; 0,06 m.b. 
4. Dziennik podawczy, repertorium "K", ruch spraw, akta spraw karnych i cywilnych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

5.2. Prokuratura 

451 

1. Prokuratura Powiatowa w Ciechanowie, nr zespołu 537 
2. 1945–1973 
3. 58 j.a.; 0,86 m.b. 
4. Repertoria, skorowidze oraz akta osobowe pracowników. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spisy zdawczo-odbiorcze. 

452 

1. Prokuratura Powiatowa w Działdowie, nr zespołu 1040 
2. 1950–1955 
3. 11 j.a.; 0,19 m.b. 
4. Repertoria, skorowidze alfabetyczne, książka aresztowanych, dziennik prezydialny, księga 

depozytów rzeczowych.  
5. J. polski. 
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6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

453 

1. Prokuratura Powiatowa w Mławie, nr zespołu 1066 
2. 1920–1974 
3. 59 j.a.; 0,99 m.b. 
4. Repertoria, skorowidze, dzienniki prezydialne, akta osobowe pracowników. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

454 

1. Prokuratura Sądu Okręgowego w Mławie, nr zespołu 833 
2. 1947–1950 [1954] 
3. 29 j.a.; 0,62 m.b. 
4. Repertoria, skorowidze, wykaz osób aresztowanych w 1949 r., dziennik prezydialny, akta 

osobowe. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

455 

1. Prokuratura Sądu Okręgowego w Płocku Wydział Zamiejscowy w Mławie, nr zespołu 794 
2. 1945–1946 
3. 4 j.a.; 0,06 m.b. 
4. Repertoria i skorowidz oraz wykaz aresztowanych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

456 

1. Prokuratura Powiatowa w Płońsku, nr zespołu 1268 
2. 1946–1974 
3. 23 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Akta osobowe pracowników. 
5. . J. polski. 
6. Zespół niemikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

457 

1. Prokuratura Powiatowa w Żurominie, nr zespołu 1067 
2. 1956–1957 
3. 9 j.a.; 0,23 m.b. 
4. Wykaz „A”, repertoria, akta osobowe pracowników. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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5.3. Areszty Śledcze 

458 

1. Areszt Śledczy w Płońsku, nr zespołu 1025 
2. 1954–1970 
3. 12 j.a.; 0,15 m.b. 
4. Plany pracy naczelnika Aresztu, sprawozdania z wykonania planów pracy, protokoły kontroli 

oraz meldunki o wykonaniu zaleceń, analizy skarg i wniosków.  
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

5.4. Hipoteka 

459 

1. Hipoteka powiatów ciechanowskiego i mławskiego, nr zespołu 468 
2. [1623] 1821–1974 
3. 2570 j.a; 68,95 m.b. 
4. Zawartość zespołu stanowią księgi i akta hipoteczne dóbr ziemskich i nieruchomości 

położonych w granicach powiatów mławskiego i ciechanowskiego oraz zbiory dokumentów 
do tychże ksiąg.  

5. J. polski, rosyjski, łaciński, niemiecki, francuski, angielski, hebrajski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

460 

1. Akta hipoteczne i gruntowe powiatu Działdowo, nr zespołu 718 
2. 1729–1960 
3. 4816 j.a.; 43,60 m.b. 
4. Akta i księgi gruntowe oraz tabele, akta hipoteczne nieruchomości położonych w mieście 

Działdowie i powiecie działdowskim, rejestr handlowy. 
5. J. niemiecki i polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy, spis roboczy. 

461 

1. Hipoteka płońska, nr zespołu 511 
2. 1821–2000 
3. 44 j.a.; 2,63 m.b. 
4. Materiały archiwalne obejmują księgi hipoteczne z terenu powiatu płońskiego oraz miasta 

Płońska wraz ze zbiorami dokumentów. 
5. J. polski, rosyjski, niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

5.5. Urzędy rozjemcze 

462 

1. Powiatowy Urząd Rozjemczy w Działdowie, nr zespołu 791 
2. 1938–1939 
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3. 3 j.a.; 0,03 m.b. 
4. Akta spraw spornych z tytułu zaciągniętych długów, przyznanie prawa ubogich wnoszonych 

do urzędu przez właścicieli gospodarstw wiejskich. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

463 

1. Powiatowy Urząd Rozjemczy w Mławie, nr zespołu 792 
2. 1936–1939 
3. 8 j.a.; 0,08 m.b. 
4. Akta spraw spornych o uznanie charakteru długu, wstrzymanie egzekucji, obniżkę ceny 

zakupu gospodarstwa rolnego, o zawyżone procenty wnoszonych do urzędu przez właścicieli 
gospodarstw wiejskich. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

464 

1. Powiatowy Urząd Rozjemczy ds. Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w 
Płońsku, nr zespołu 1167 

2. 1932–1938 
3. 1166 j.a.; 2,00 m.b. 
4. Akta spraw wnoszonych do urzędu przez dłużników i wierzycieli o: rozłożenie na raty długu z 

tytułu zaciągniętego kredytu i obniżkę procentów, wstrzymanie licytacji, zasądzenie od 
dłużnika sum, ustalenie terminowej spłaty długów, zaliczenie w poczet długu nadmiernie 
pobranych procentów, obniżkę stopy procentowej. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy.  
8. Fałek H., Źródła do dziejów miasta Płońska i byłego powiatu płońskiego w oddziałach AP m. 

st. Warszawy, „Archeion” 1999, t. 100, s. 208–211. 

5.6. Notariat 

5.6.1. Kancelarie notariuszy 

465 

1. Kancelaria Jana Bierzyńskiego notariusza w Mławie powiat mławski, nr zespołu 240 
2. 1934–1938 
3. 3 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Akta notarialne. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

466 

1. Kancelaria Franciszka Chudzyńskiego, rejenta kancelarii ziemiańskiej okręgu mławskiego w 
Mławie, nr zespołu 191 

2. 1854–1876 
3. 38 j.a.; 3,80 m.b. 
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4. Akta notarialne z lat 1854–1868, 1870, 1872–1876. 
5. J. polski i rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów s. 15–21. 

467 

1. Kancelaria Feliksa Cybulskiego, rejenta kancelarii ziemiańskiej okręgu przasnyskiego w 
Ciechanowie, nr zespołu 192 

2. 1849–1868 
3. 8 j.a.; 0,55 m.b. 
4. Akta notarialne z lat 1849–1851 i skorowidz z lat 1849–1868. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, s. 23–26. 

468 

1. Kancelaria Stanisława Duszyńskiego notariusza w Mławie, nr zespołu 193 
2. 1922–1933 
3. 47 j.a.; 3,80 m.b. 
4. Akta notarialne z lat 1922–1933, repertoria z lat 1923–1927, 1930–1933 oraz skorowidze z lat 

1919–1933. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, s. 27–28, spis roboczy. 

469 

1. Kancelaria Mieczysława Ganszera notariusza w Mławie powiat mławski, nr zespołu 238 
2. 1934–1952 
3. 46 j.a.; 1,90 m.b. 
4. Skorowidze, repertoria i akta notarialne. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

470 

1. Kancelaria Włodzimierza Gizińskiego notariusza w Lidzbarku, nr zespołu 712 
2. 1931–1939 
3. 32 j.a.; 0,75 m.b. 
4. Akta notarialne, skorowidz. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

471 

1. Kancelaria Włodzimierza Gizińskiego notariusza w Działdowie, nr zespołu 750 
2. 1945–1952 
3. 16 j.a.; 0,35 m.b. 
4. Akta notarialne, repertoria, skorowidze. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
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7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

472 

1. Kancelaria notarialna Bolesława Głowackiego notariusza w Ciechanowie, nr zespołu 1036 
2. 1948–1949 
3. 3 j.a.; 0,11 m.b. 
4. Akta notarialne, skorowidz alfabetyczny.  
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

43 

1. Kancelaria Feliksa Goncerza notariusza w Płońsku, nr zespołu 1039 
2. 1951 
3. 1 j.a.; 0,06 m.b. 
4. Akta notarialne.  
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

474 

1. Kancelaria Ferdynanda Grzywacza notariusza w Lidzbarku powiat działdowski, nr zespołu 
711 

2. 1927–1930 
3. 15 j.a.; 0,40 m.b. 
4. Akta notarialne. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

475 

1. Kancelaria Wacława Gurbskiego notariusza w Mławie powiat mławski, nr zespołu 239 
2. 1936–1939 
3. 5 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Skorowidze, repertoria i akta notarialne. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

476 

1. Kancelaria Wiesława Jaśkiewicza notariusza w Ciechanowie powiat ciechanowski, nr zespołu 
243 

2. 1934–1939 
3. 26 j.a.; 2,00 m.b. 
4. Skorowidze, repertoria i akta notarialne. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 
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477 

1. Kancelaria Józefa Adolfa Karkowskiego notariusza w Lidzbarku powiat Działdowo, nr 
zespołu 774 

2. 1891–1892. 
3. 2 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Akta notarialne. 
5. J. niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

478 

1. Kancelaria Kazimierza Kasznicy, notariusza przy kancelarii hipotecznej Sądu Pokoju w 
Ciechanowie, nr zespołu 194 

2. 1908–1914 
3. 26 j.a.; 1,60 m.b. 
4. Akta notarialne z lat z lat 1908–1914, repertoria z lat 1910–1914 i skorowidze z lat 1908–

1909 i 1912. 
5. J. rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, s. 29–35. 

479 

1. Kancelaria Stanisława Klimaszewskiego, rejenta przy Sądzie Okręgowym Mławskim w 
Mławie, nr zespołu 195 

2. 1916–1918 
3. 13 j.a.; 0,80 m.b. 
4. Akta notarialne z lat 1916–1918, repertorium z roku 1917, skorowidz z lat 1916–1918 i księgi 

opłat z 1916 i 1917 r. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, s. 35–37. 

480 

1. Kancelaria Kowalewskiego, zastępcy pisarza aktowego powiatu mławskiego w Mławie, nr 
zespołu 227 

2. 1824–1827 
3. 1 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Repertorium czynności urzędowych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niemikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

481 

1. Kancelaria Teodora Krajewskiego, pisarza aktowego powiatu mławskiego w Mławie, nr 
zespołu 196 

2. 1809–1814 
3. 3 j.a.; 0,50 m.b. 
4. Akta notarialne z lat 1809–1810, 1813–1814. 
5. J. polski. 
6. Zespół niemikrofilmowany. 
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7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, s. 39–40. 
8. Grochowski A., Inwentarze dóbr jako źródło do badań historii kultury materialnej na 

przykładzie ksiąg pisarzy aktowych powiatu mławskiego, Archeion 1999, t. 100, s. 211–219, 
Grochowski A., Inwentarz dóbr Kuczbork z 1810 r., „Ziemia Zawkrzeńska” 2000, t. 4, s. 174–
214. 

482 

1. Kancelaria notarialna Stanisława Królikowskiego notariusza w Ciechanowie, nr zespołu 1033 
2. 1945–1946 
3. 2 j.a.; 0,08 m.b. 
4. Akta notarialne, skorowidz alfabetyczny.  
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

483 

1. Kancelaria Michała Lewickiego, rejenta kancelarii ziemiańskiej okręgu przasnyskiego w 
Ciechanowie, nr zespołu 197 

2. 1867–1892 
3. 84 j.a.; 4,50 m.b. 
4. Akta notarialne z lat 1867–1890, 1892, repertoria z lat 1870, 1879–1880, 1882–1883, 1885, 

1889–1890, skorowidze oraz księgi opłat z lat 1877, 1879–1884. 
5. J. rosyjski i polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, s. 41–58. 

484 

1. Kancelaria Antoniego Lipińskiego, rejenta kancelarii ziemiańskiej okręgu mławskiego w 
Mławie, nr zespołu 198 

2. 1854–1858 
3. 4 j.a.; 0,25 m.b. 
4. Akta notarialne z lat 1854–1855 i 1857–1858. 
5. J, polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, s. 59–60. 

485 

1. Kancelaria Wincentego Loberta notariusza w Mławie, nr zespołu 199 
2. 1876–1898 
3. 52 j.a.; 5,40 m.b. 
4. Akta notarialne, rejestry z lat 1876–1878, 1884, 1887, 1890–1891, 1893–1895 oraz księgi 

opłat z lat 1879–1880 i 1883. 
5. J. rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, s. 61–72. 

486 

1. Kancelaria Kazimierza Majewskiego pisarza aktowego powiatu mławskiego w Mławie, nr 
zespołu 200 

2. 1809–1818 
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3. 6 j.a.; 0,80 m.b. 
4. Akta notarialne z lat 1809, 1811, 1813–1818. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, s. 73–76. 
8. Grochowski A., Inwentarze dóbr jako źródło do badań historii kultury materiałnej na 

przykładzie ksiąg pisarzy aktowych powiatu mławskiego, „Archeion” 1999, t. 100, s. 211–219. 

487 

1. Kancelaria Edwarda Mariewskiego, rejenta kancelarii ziemiańskiej okręgu mławskiego w 
Mławie, nr zespołu 201 

2. 1851–1853 
3. 3 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Akta notarialne z roku 1851 i 1853. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, s. 73–76. 

488 

1. Kancelaria Zygmunta Mazowieckiego notariusza w Ciechanowie, powiat ciechanowski, nr 
zespołu 202 

2. 1893–1908 
3. 43 j.a.; 2,40 m.b. 
4. Akta notarialne z lat 1893–1908, repertoria z lat 1894–1895, 1897, 1899, 1901–1902, 1904, 

1906–1908, skorowidz z lat 1893–1907  
5.  J. rosyjski. 
6. Zespół niemikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, str. 75–84 oraz spis roboczy. 

489 

1. Kancelaria Bolesława Mazurowskiego notariusza w Ciechanowie, nr zespołu 203 
2. 1917–1933 
3. 17 j.a.; 0,71 m.b. 
4. Akta notarialne z roku 1932, repertoria z lat 1917–1922, 1925–1929, 1931–1932 i skorowidz z 

roku 1918. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

490 

1. Kancelaria Józefa Milewskiego, rejenta kancelarii ziemiańskiej okręgu mławskiego w Mławie, 
nr zespołu 204 

2. 1848–1849 
3. 1 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Akta notarialne. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz grupy zespołów, s. 87–88. 
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491 

1. Kancelaria Józefa Miniewicza notariusza w Mławie, nr zespołu 205 
2. 1821–1822 
3. 1 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Akta notarialne. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, s. 87–88. 

492 

1. Kancelaria Tadeusza Niskiego, rejenta kancelarii ziemiańskiej okręgu przasnyskiego w 
Ciechanowie, nr zespołu 206 

2. 1852–1863 
3. 34 j.a.; 2,20 m.b. 
4. Akta notarialne. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, s. 89–96. 

493 

1. Kancelaria Konrada Olszewskiego, notariusza powiatu mławskiego w Mławie, nr zespołu 207 
2. 1876–1925 
3. 89 j.a.; 8,67 m.b. 
4. Akta notarialne z lat 1876–1924 (niekompletne), repertoria z lat 1880–1925 i skorowidze. 
5. J. rosyjski i polski. 
6. Zespół niemikroflmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, s. 97–114 i spis roboczy. 

494 

1. Kancelaria Józefa Ossowskiego, notariusza powiatu mławskiegto w Mławie, nr zespołu 208 
2. 1898–1922 
3. 56 j.a.; 4,02 m.b. 
4.  Akta notarialne z lat 1898–1914, 1916, 1918–1921, repertoria, skorowidze, księgi opłat, 

wypisy aktów notarialnych. 
5. J. rosyjski i polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów i spis roboczy. 

495 

1. Kancelaria Wincentego Pilitowskiego, rejenta kancelarii ziemiańskiej okręgu przasnyskiego 
w Ciechanowie, nr zespołu 209 

2. 1864–1868 
3. 6 j.a.; 0,45 m.b. 
4. Akta notarialne z lat 1864–1866, repertorium 1865–1866 i skorowidz z lat 1849–1868. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, s. 127–128. 
8. Lewandowski E. Inwentarz mienia po Mieczysławie Kanigowskim z Grzybowa — 1864, 

„Studia Mazowieckie” 1996–1997, nr 1/2–1/2, s. 75–90. 
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496 

1. Kancelaria notarialna Stanisława Płońskiego notariusza w Ciechanowie, nr zespołu 1034 
2. 1947–1951 
3. 6 j.a.; 0,22 m.b. 
4. Akta notarialne, skorowidz alfabetyczny.  
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

497 

1. Kancelaria Michała Przybory notariusza w Mławie powiat mławski, nr zespołu 242 
2. 1927–1951 
3. 25 j.a.; 0,75 m.b. 
4. Skorowidze, repertoria i akta notarialne. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

498 

1. Kancelaria Władysława Rogalskiego notariusza okręgu ciechanowskiego w Ciechanowie, nr 
zespołu 210 

2. 1886–1893 
3. 8 j.a.; 0,50 m.b. 
4. Akta notarialne z lat 1887–1888, 1890–1891, repertoria z lat 1886–1892 oraz skorowidz. 
5. J. rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, s. 129–132. 

499 

1. Kancelaria Jana Rudzkiego notariusza w Płońsku, nr zespołu 1038 
2. 1951 
3. 1 j.a.; 0,06 m.b. 
4. Akta notarialne.  
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

500 

1. Kancelaria Edwarda Rybickiego notariusza w Płońsku powiat płoński, nr zespołu 540 
2. 1888 
3. 1 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Akta notarialne nr 351–690. 
5. J. rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

501 

1. Kancelaria Józefa Sieniawskiego notariusza w Mławie powiat mławski, nr zespołu 241 
2. 1931–1932 
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3. 5 j.a.; 0,21 m.b. 
4. Skorowidz alfabetyczny, akta notarialne. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

502 

1. Kancelaria Witolda Skrobońskiego notariusza w Ciechanowie, nr zespołu 211 
2. 1919–1933 
3. 77 j.a.; 4,70 m.b. 
4. Akta notarialne z lat 1919–1924, 1926–1933, repertoria i skorowidze. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, s. 131–138, spis roboczy. 

503 

1. Kancelaria Szymona Sławęckiego, rejenta kancelarii ziemiańskiej okręgu mławskiego w 
Mławie, nr zespołu 213 

2. 1860–1874 
3. 14 j.a.; 1,30 m.b. 
4. Akta notarialne z lat 1860, 1862–1870, 1873–1874. 
5. J. polski i rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, s. 155–158. 

504 

1. Kancelaria Józefa Słomczyńskiego, notariusza przy kancelarii hipotecznej Sądu Pokoju w 
Ciechanowie, nr zespołu 214 

2. 1910–1914 
3. 17 j.a.; 1,10 m.b. 
4. Akta notarialne z lat 1910–1914, repertoria i skorowidze. 
5. J. rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, s. 159–162. 

505 

1. Kancelaria Juliana Smolińskiego, notariusza publicznego i konserwatora hipotek okręgu 
mławskiego w Mławie, nr zespołu 215 

2. 1822–1853 
3. 37 j.a.; 4,30 m.b. 
4. Akta notarialne z lat 1822–1829, 1831–1836, 1838–1853. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, s. 163–172. 
8. Grochowski A., Inwentarze dóbr jako źródło do badań historii kultury materiałnej na 

przykładzie ksiąg pisarzy aktowych powiatu mławskiego, „Archeion” 1999, t. 100, s. 211–219. 

506 

1. Kancelaria notarialna Antoniego Smolińskiego notariusza w Ciechanowie, nr zespołu 1035 
2. 1946–1948 
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3. 6 j.a.; 0,25 m.b. 
4. Akta notarialne, skorowidz alfabetyczny.  
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

507 

1. Kancelaria Franciszka Strzeszewskiego, notariusza publicznego okręgu mławskiego w 
Mławie, nr zespołu 216 

2. 1815–1821 
3. 4 j.a.; 0,50 m.b. 
4. Akta notarialne z lat 1815–1816, 1818, repertorium z lat 1815–1821. 
5. Język polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, s. 171–174. 
8. Grochowski A., Inwentarze dóbr jako źródło do badań historii kultury materiałnej na 

przykładzie ksiąg pisarzy aktowych powiatu mławskiego, „Archeion” 1999, t. 100, s. 211–219; 
Źródła historyczne do dziejów Ziemi Mławskiej 1065–1956, zebrali i przygotowali A. 
Grochowski i R. Juszkiewicz, Mława–Ciechanów 1998. 

508 

1. Kancelaria Zygmunta Ślaskiego, notariusza okręgu ciechanowskiego w Ciechanowie, nr 
zespołu 212 

2. 1891–1910 
3.  86 j.a.; 4,35 m.b. 
4. Akta notarialne z lat 1891–1910, repertoria i skorowidze. 
5. J. rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, s. 137–154, spis roboczy. 

509 

1. Kancelaria Mieczysława Thuna notariusza w Mławie powiat mławski, nr zespołu 300 
2. 1939 
3. 1 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Akta notarialne. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

510 

1. Kancelaria Franciszka Ulenieckiego, rejenta powiatu przasnyskiego w Ciechanowie, nr 
zespołu 217 

2. 1828–1848 
3. 58 j.a.; 5,30 m.b. 
4. Akta notarialne z lat 1828–1830, 1832–1848 oraz skorowidz. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, s.173–186. 
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511 

1. Kancelaria Konrada Wendel notariusza w Lidzbarku powiat Działdowo, nr zespołu 749 
2. 1946 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Akta notarialne. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

512 

1. Kancelaria Franciszka Weselika notariusza w Działdowie, nr zespołu 710 
2. 1927–1933 
3. 9 j.a.; 0,51 m.b. 
4. Zbiory akt notarialnych, rejestry notarialne. 
5. J. polski.  
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

513 

1. Kancelaria Bronisława Więckowskiego notariusza w Mławie powiat mławski, nr zespołu 570 
2. 1934 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Akta notarialne. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

514 

1. Kancelaria Jana Wyrwicza notariusza w Działdowie, nr zespołu 709 
2. 1925–1936 
3. 24 j.a.; 1,76 m.b. 
4. Akta notarialne, repertorium i rejestr notarialny. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

5.6.2. Państwowe biura notarialne 

515 

1. Państwowe Biuro Notarialne w Działdowie, nr zespołu 1077 
2. 1952–1992 
3. 966 j.a; 13,20 m.b. 
4. Akta notarialne, repertoria i skorowidze, spraw o ogłoszenie testamentu, o zapłatę weksli, o 

zapłatę w postępowaniu upominawczym, dokumentacja z zakresu administracji biura, w tym 
akta normatywne władz nadrzędnych, z zakresu stosowania i interpretacji przepisów, wykazy 
czynności biura, socjalistycznej dyscypliny pracy, konferencji notariuszy okręgu 
olsztyńskiego. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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516 

1. Państwowe Biuro Notarialne w Mławie, nr zespołu 1026 
2. 1953–1992 
3. 489 j.a.; 16,50 m.b. 
4. Akta notarialne, repertoria i skorowidze, protokoły kontroli PBN w Mławie.  
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

517 

1. Państwowe Biuro Notarialne w Płońsku, nr zespołu 1073 
2. 1952–1992 
3. 1707 j.a; 23,84 m.b. 
4. Akta o charakterze organizacyjnym, tj. sprawozdawczość statystyczna z zakresu działalność 

PBN w Płońsku, sprawozdania z wizytacji i lustracji przeprowadzanych przez jednostkę 
nadrzędną, protokoły sprawozdań z rewizji gospodarczych, zakresy czynności pracowników, 
zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, protokoły kontroli przeprowadzanych 
przez Archiwum Państwowe oraz pisma dotyczące likwidacji PBN w Płońsku (sygn. 1–27). 
Drugą grupę akt stanowią akta notarialne, skorowidze, repertoria (sygn. 28–416) oraz akta 
spraw o ogłoszenie testamentu i zabezpieczenia spadku (sygn. 417–1707). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 

6. Organizacje gospodarcze, przedsiębiorstwa i zakłady 

6.1. Rolnictwo i leśnictwo 

518 

1. Państwowy Zakład Unasieniania Zwierząt w Ciechanowie, nr zespołu 1062 
2. 1963–1976 
3. 4 j.a.; 0,08 m.b. 
4. Zarządzenia wewnętrzne, roczne plany finansowe, bilanse z załącznikami, protokoły rewizji 

finansowo-księgowych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

519 

1. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Ciechanowie, nr zespołu 1063 
2. 1976–1991 
3. 22 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Regulaminy organizacyjne, protokoły narad pracowniczych, zarządzenia wewnętrzne, plany 

finansowe, bilanse z załącznikami, roczne sprawozdania statystyczne, protokoły kontroli NIK. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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520 

1. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Łowiczu, Zakład Unasieniania w Ciechanowie, nr 
zespołu 1061 

2. 1999–2000 
3. 4 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Regulamin organizacyjny, zarządzenia wewnętrzne, roczny plan finansowy, bilans z 

załącznikami. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

521 

1. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Olecku, Zakład Unasieniania Zwierząt w 
Ciechanowie, nr zespołu 1064 

2. 1992–1998 
3. 10 j.a.; 0,15 m.b. 
4. Regulaminy organizacyjne, zarządzenia wewnętrzne, plany finansowe, bilans z załącznikami, 

roczne sprawozdania statystyczne, protokoły kontroli NIK. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

522 

1. Rolniczy Zakład Doświadczalny w Poświętnem, nr zespołu 1219 
2. 1948–1955 
3. 4 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Sprawozdania z działalności i wyniki doświadczeń za lata 1945–1948, sprawozdanie z 

praktyki i pracy Lecha Malickiego w majątku i ośrodku rolnym „Poświętne” w latach 1940–
1955. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

523 

1. Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny „Poświętne”, nr zespołu 1220 
2. 1956–1976 [1988] 
3. 38 j.a.; 1,20 m.b. 
4. Sprawy organizacyjne, zarządzenia dyrektora, regulaminy i zasady wynagradzania, wyniki 

doświadczeń zakładu z lat 1958–1963, sprawozdania z działalności oraz wyniki doświadczeń 
z lat 1964–1972, albumy okolicznościowe: dożynki 1968, Wojewódzki Zlot Zespołów 
Młodego Rolnika 1968, zlot zespołów Młodego Rolnika 1971, pokazy kiszonka 1971, 
Wojewódzki Zlot Młodych Rolników 1974, zlot Młodych Rolników 1976, wzory plansz 
wystaw rolniczych 1969–1974, kronika zakładu z lat 1966–1988. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

524 

1. Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Poświętnem, nr zespołu 1221 
2. 1975–1990 
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3. 90 j.a.; 2,10 m.b. 
4. Podstawy prawne działania — uchwała Rady Ministrów, wypis z rejestr przedsiębiorstw 

państwowych, organizacja i zakres działania, zadania komórek organizacyjnych, statut 
WOPR, porozumienie wojewodów: ciechanowskiego, warszawskiego, płockiego i 
ostrołęckiego dotyczące powołania filii (sygn. 5), zarządzenia wojewody o zmianach 
organizacyjnych, zarządzenia dyrektora z lat 1981–1990 (sygn. 9–12), kontrole zewnętrzne, w 
tym NIK (sygn. 13–19), opis ośrodka i sprawozdanie z działalności gospodarczej w latach 
1980–1981 (sygn. 20), plany działalności adaptacyjno-wdrożeniowej doradztwa rolniczego i 
upowszechniania oraz szkolenia rolniczego, deklaracje o wysokości funduszu 
założycielskiego i dywidendy od przedsiębiorstw państwowych, systemy i regulaminy 
wynagradzania i premiowania 1984–1988, sprawozdania z działalności w zakresie 
upowszechniania i wdrażania postępu rolniczego oraz gospodarczej (sygn. 36–62), kronika 
(1982–1990; sygn. 63), albumy: święto plonów 1986, IX Zlot Młodych Rolników (sygn. 64–
66), narada dotycząca rozwoju specjalizacji w rolnictwie województwa ciechanowskiego w 
1976 r. (sygn. 68), informator o trasach zwiedzania zespołów produkcji rolniczej w 
województwach ciechanowskim, płockim, ostrołęckim i siedleckim (sygn. 69), albumy: IX 
Zlotu Młodych Przodowników, obchody 55–lecia ośrodka, XII i XIII zlotu młodych rolników, 
nadania orderu Sztandaru Pracy II klasy (1979;sygn.75–76), obchody 60-lecia (1983; sygn. 
77–78), wizyty premiera w 1984 r. (sygn. 79), jubileuszu 75-lecia w 1988 r. (sygn. 80), wzory 
plansz wystaw rolniczych (sygn. 81–88), Archiwum Wydawnictw Instytutów Rolniczych 
(sygn. 89–90). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

525 

1. Ośrodek Doradztwa Rolniczego „Poświętne”, nr zespołu 1222 
2. 1991–1998 [2001] 
3. 39 j.a.; 0,80. 
4. Organizacja ośrodka — zarządzenie o utworzeniu ODR, statuty, regulaminy, zarządzenia 

dyrektora, plany finansowe, bilanse, plany działalności adaptacyjno-wdrożeniowej, doradczej 
i szkoleniowej oraz sprawozdania z ich realizacji, protokoły kontroli zewnętrznej, w tym NIK 
w 1997 r. (sygn. 24), kronika z lat 1990–2001, informator rolniczy — miesięcznik z lat 1996–
1998 (sygn. 35–37), wydawnictwa własne — broszury informacyjne z lat 1997–1998 (sygn. 
38–39). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

526 

1. Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Poświętne” w 
Płońsku, nr zespołu 1223 

2. 1999–2005 
3. 34 j.a.; 0,50 m.b. 
4. Statuty, regulaminy, schematy organizacyjne (sygn. 1), zarządzenia dyrektora, plany 

finansowe i sprawozdania z ich realizacji, bilanse za lata 1999–2004, protokoły kontroli 
zewnętrznych, w tym NIK w r. 2002 (sygn. 19), sprawozdania z działalności merytorycznej 
centrum za lata 1999–2004 (sygn. 21–27), „Informator centrum” — miesięcznik z lat 1999–
2001 (sygn. 28–39), wydawnictwa własne — broszury informacyjne z lat 1999–2001 (sygn. 
31–33), katalogi wystaw organizowanych w latach 1999–2001 (sygn. 34). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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6.2. Państwowe gospodarstwa rolne 

527 

1. Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Księżym Dworze powiat Działdowo, nr 
zespołu 777 

2. 1950–1957 
3. 49 j.a.; 0,70 m.b. 
4. Plany gospodarczo-finansowe zbiorcze i podległych jednostek, bilanse, sprawozdania 

finansowe, protokoły kontroli jednostek podległych, dokumentacja przejęcia gruntów w 
użytkowanie wieczyste, badania gleboznawcze, mapa glebowa. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

528 

1. Inspektorat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Działdowie z siedzibą w Księżym Dworze 
powiat Działdowo, nr zespołu 778 

2. 1957–1972 
3. 236 j.a.; 3,90 m.b. 
4. Sprawy ewidencji jednostek podległych, protokoły posiedzeń KSR jednostek podległych, 

narady pracowników i kierowników, koncepcje i programy rozwoju, plany gospodarczo-
finansowe przedsiębiorstw i zbiorcze, plany urządzeniowe przedsiębiorstw, bilanse 
jednostkowe i zbiorcze, sprawozdania finansowo-gospodarcze, orzeczenia biegłych z badania 
sprawozdań, analizy działalności gospodarczej, sprawy gruntów — rejestry, dokumentacja 
geologiczno-eksploatacyjna torfowisk, protokoły rewizji finansowych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

529 

1. Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Księżym Dworze powiat Działdowo, nr 
zespołu 782 

2. 1972–1992 
3. 408 j.a.; 4,30 m.b. 
4. Akta Rady Pracowniczej, samorządu załogi, rejestracja, organizacja i likwidacja kombinatu, 

charakterystyka działalności, zarządzenia własne dyrektora, plany społeczno-gospodarcze 
perspektywiczne i roczne, plany gospodarczo-finansowe, bilanse i orzeczenia z badania 
bilansów, sprawozdawczość statystyczna, analizy produkcyjne i inne, oceny i informacje o 
działalności, dokumentacja skarg i kontroli zewnętrznych i wewnętrznych jednostek 
podległych, regulaminy, porozumienia dyrekcji ze związkami zawodowymi, gospodarka 
wodno-ściekowa, sprawy gruntów i nieruchomości. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

530 

1. Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Lidzbarku, powiat Działdowo, nr zespołu 776 
2.  1948–1958 
3. 35 j.a. 0,40 m.b. 
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4. Protokoły posiedzeń i narad, sprawy własnościowe, plany gospodarczo-finansowe podległych 
przedsiębiorstw i zbiorcze, bilanse, protokoły kontroli zewnętrznych oraz jednostek 
podległych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

531 

1. Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Lidzbarku powiat Działdowo, nr zespołu 
779 

2. 1973–1993 
3. 417 j.a.; 4,92 m.b. 
4. Wielozakładowe Państwowe Gospodarstwo Rolne w Wlewsku z siedzibą w Lidzbarku: 

protokoły posiedzeń i uchwały KSR, zarządzenia wewnętrzne, plany gospodarczo-finansowe i 
sprawozdania z ich wykonania, sprawozdawczość opisowa i statystyczna z różnych dziedzin, 
kontrola jednostek podległych, sprawy gruntów i mapy glebowo-rolnicze obiektów.  
Państwowe Gospodarstwo Rolne w Lidzbarku: samorząd załogi, Rady Pracownicze zakładów 
i zebrania ogólne załogi, zakładowe komisje rozjemcza i odwoławcza, dokumentacja 
związków zawodowych, sprawy organizacyjne zakładów (struktury, statuty, regulaminy), 
wpisy do rejestru przedsiębiorstw, zarządzenia wewnętrzne, plany perspektywiczne, 
przestrzenne i gospodarczo-finansowe, sprawozdania finansowe i wynikowo-rzeczowe, 
sprawozdawczość cząstkowa i statystyczna,, analizy ekonomiczne, protokoły kontroli NIK i 
innych organów zewnętrznych, kontrole jednostek podległych, sprawy wynagradzania i 
premiowania, sprawy ochrony środowiska, gospodarka wodno-ściekowa,, dokumentacja 
gruntów.  
Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Lidzbarku: sprawy samorządu załogi, 
dokumenty powołania i organizacji, zarządzenia własne, sprawozdawczość finansowa, 
branżowa i statystyczna, sprawy ochrony środowiska, grunta i nieruchomości. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

532 

1. Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych Nacpolsk województwo ciechanowskie, nr 
zespołu 530 

2. 1953–1990 
3. 170 j.a.; 1,60 m.b. 
4. Sprawozdania z działalności, bilanse i orzeczenia z badania sprawozdania finansowego, 

protokoły zebrań Rady Zakładowej, zarządzenia wewnętrzne, plany gospodarczo-finansowe, 
analizy działalności i sprawozdania statystyczne, protokoły kontroli zewnętrznych i protokoły 
narad produkcyjnych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

6.3. Przemysł ciężki 

533 

1. „Ponar-Komo” Kombinat Obrabiarek do Części Korpusowych z. P. 1 Maj w Pruszkowie 
Zakład Wiodący Oddział w Ciechanowie, nr zespołu 969 

2. 1971–1975 
3. 4 j.a.; 0,10 m.b. 
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4. Plany produkcji, protokoły kontroli NIK, protokoły rewizji w sprawie rozliczenia materiałów. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

534 

1. Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych „ZREMB” w Ciechanowie województwo 
ciechanowskie, nr zespołu 533 

2. 1974–1993 
3. 90 j.a.; 0,95 m.b. 
4. Sprawy organizacyjne w tym rejestracja, regulaminy, statuty i dokumentacja likwidacji 

zakładu, zarządzenia własne, protokoły kontroli zewnętrznych, plany działalności 
gospodarczej, sprawozdania finansowe, protokoły badania bilansu., 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

535 

1. KGPO „Ponar-Remo” Zakład Remontowy Obrabiarek w Ciechanowie, nr zespołu 970 
2. 1975–1990 
3. 28 j.a.; 0,30 m.b. 
4. Akty normatywne jednostki własnej, plany kosztowo-finansowe oraz techniczno-

ekonomiczne, sprawozdawczość z zakresu produkcji i finansów, analizy działalności zakładu, 
protokoły kontroli i rewizji. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

536 

1. Zakłady Wytwórcze Urządzeń Wodociągowych w Mławie, nr zespołu 1028 
2. [1962] 1976–2001 
3. 313 j.a.; 3,25 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń Rady Pracowniczej wraz z uchwałami, dokumentacja dotycząca 

działalności związków zawodowych, statuty, regulaminy organizacyjne, normatywy 
kancelaryjno-archiwalne, zarządzenia dyrektora, plany i sprawozdania finansowe, bilanse, 
sprawozdawczość statystyczna, zbiór norm zakładowych, kalkulacje na wyroby, analizy 
ekonomiczne, projekty racjonalizatorskie, świadectwa autorskie.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

537 

1. Zakład Maszyn i Urządzeń Geologicznych w Ciechanowie, nr zespołu 1024 
2. 1981–1987 
3. 26 j.a.; 0,17 m.b. 
4. Statuty, akta dotyczące rejestracji przedsiębiorstwa, regulaminy organizacyjne, instrukcja 

kancelaryjna, zarządzenia dyrektora zakładu, spis pracowników, sprawozdawczość opisowa, 
bilanse wraz z załącznikami.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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538 

1. Fabryka Maszyn Górniczych „Cemag” w Ciechanowie, nr zespołu 1023 
2. 1985–1993 
3. 34 j.a.; 0,24 m.b. 
4. Materiały z zakresu funkcjonowania Rady Pracowniczej, rejestracja przedsiębiorstwa, statuty 

organizacyjne, normatywy kancelaryjne, zbiór zarządzeń dyrektora, plany ekonomiczno-
finansowe, sprawozdawczość statystyczna, analizy ekonomiczne, oceny działalności 
gospodarczej jednostki własnej, bilans wraz z załącznikami.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

539 

1. Ciechanowska Fabryka Obrabiarek w Ciechanowie, nr zespołu 971 
2. 1991–1993 
3. 7 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Sprawozdawczość finansowa, bilanse, analiza działalności zakładu, uchwały Rady 

Pracowniczej. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

6.4. Przemysł elektroniczny 

540 

1. Zakład Podzespołów Elektronicznych „UNITRA-ZAPEL” w Mławie, nr zespołu 562 
2. 1978–1994 
3. 101 j.a.; 1,05 m.b. 
4. Bilanse i sprawozdania finansowe, plany, analizy ekonomiczne, sprawozdania statystyczne, 

zarządzenia dyrektora i likwidatora, akta samorządu załogi i Rady Pracowniczej, sprawy 
organizacyjne, fotografie, kroniki oraz listy gratulacyjne z okazji 10-lecia zakładu. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

541 

1. Przedsiębiorstwo Urządzeń Elektronicznych „TOMIC” w Żurominie, nr zespołu 825 
2. 1982–1998 
3. 53 j.a.; 0,60 m.b. 
4. Protokoły i materiały Rady Pracowniczej, organizacja zakładu, plany techniczno-

ekonomiczne, informacje z wykonanych zadań gospodarczych, sprawozdania finansowe, 
kontrole, bilanse, księga pamiątkowa. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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6.5. Budownictwo 

542 

1. Ciechanowskie Zakłady Ceramiki Budowlanej z siedzibą w Krubinie, nr zespołu 235 
2. 1930–1990 
3. 560 j.a.; 8,85 m.b. 
4. Samorząd Robotniczy i Rada Zakładowa: protokoły posiedzeń i narad, sprawozdania z 

działalności (1953–1980; sygn. 1–29).  
Organizacja i zarządzanie: schematy organizacyjne, kompetencje poszczególnych komórek 
organizacyjnych, regulaminy (organizacji wewnętrznej, pracy, premiowania pracowników, 
kontroli wewnętrznych), instrukcje obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentacji, zarządzenia 
wewnętrzne i polecenia służbowe, analizy, sprawozdania opisowe i statystyczne, plany 
działalności jednostki własnej, protokoły kontroli i rewizji zewnętrznych, protokoły narad 
wewnętrznych (1948–1990; sygn. 30–529).  
Technologia: zakładowe katalogi norm pracy, rygory technologiczne, tłumaczenia techniczne, 
aktualizacje paszportów techniczno-produkcyjnych.  
Akta sporządzone w języku niemieckim, dotyczące Cegielni Krubin, Nowy-Krubin oraz 
Birdorf k. Kalisza (1930–1944; sygn. 555–560). 

5. J. polski, niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

543 

1. Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Budowlane powiatu Mława w Mławie, nr zespołu 85 
2. 1946–1952 
3. 31 j.a.; 0,30 m.b. 
4. Statut, protokoły Walnych Zgromadzeń, Rady Nadzorczej i Zarządu, protokoły narad z radą 

załogi, sprawy członkowskie i organizacyjne, kontrola, sprawozdania z działalności, bilanse z 
lat 1947–1952, sprawy likwidacji, sprawy osobowe pracowników. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

544 

1. Ciechanowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Ciechanowie, nr zespołu 416 
2. 1955–1964 
3. 196 j.a.; 1,70 m.b. 
4. Zawartość zespołu stanowi wyłącznie dokumentacja projektowa inwestycji wykonywanych 

przez przedsiębiorstwo na terenie miasta Ciechanowa, m.in. zakładów przemysłowych jak 
Browar Ciechanowski, Chłodnia Składowa w Ciechanowie, placówek oświatowo 
wychowawczych, np. szkoły podstawowe, Liceum Ogólnokształcące, Liceum Pedagogiczne, 
obiektów kultury i kultury fizycznej, w tym modernizacja stadionu sportowego, budowa 
Powiatowego Domu Kultury. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

545 

1. Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domków Jednorodzinnych „Zgoda” w Mławie powiat 
mławski, nr zespołu 417 

2. 1956–1974 
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3. 424 j.a.; 2,05 m.b. 
4. Akta samorządowe spółdzielni w postaci protokołów i materiałów z Walnych Zgromadzeń, 

Rady Nadzorczej i Zarządu. Natomiast na materiały z zakresu administracji i nadzoru składają 
się m.in. dokumenty organizacyjne, w tym protokół posiedzenia konstytucyjnego członków, 
statut, postanowienie sądowe o wpisaniu do rejestru spółdzielni, wywłaszczenie 
nieruchomości na rzecz członków spółdzielni i dotyczące jej likwidacji. Ponadto w zespole 
znajdują się akta członków w postaci rejestrów i teczek poszczególnych członków, 
dokumentacja działalności finansowej np. bilanse, plany i sprawozdania finansowe, lustracje 
pełne i częściowe Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Z 
zakresu inwestycji zachowano dokumentację projektowo kosztorysową oraz sprawozdania 
inwestycyjne. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spisy zdawczo-odbiorcze. 

546 

1. Zakłady Domów Wytwarzanych Fabrycznie „Domont”, nr zespołu 1102 
2. 1965–1980 
3. 235 j.a.; 1,50 m.b. 
4. Materiały dotyczące działalności Rady Zakładowej (m. in. sprawozdania wyborcze, protokoły 

zebrań i posiedzeń), polecenia i zarządzenia dyrektora jednostki własnej, regulaminy, struktura 
organizacyjna, instrukcje obiegu dokumentów, protokoły narad produkcyjnych, programy 
rozwoju Zakładu, sprawozdawczość statystyczna, plany produkcji, plany techniczno-
ekonomiczne, plany i sprawozdania finansowe, bilanse, analizy działalności gospodarczej i 
ekonomicznej, protokoły kontroli zewnętrznych oraz wykazy budów. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

547 

1. Terenowy Zespół Usług Projektowych w Płońsku, powiat płoński, nr zespołu 455 
2. 1966–1978 
3. 5 j.a.; 0,15 m.b. 
4. Budżety i sprawozdania finansowe oraz statystyczne. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

548 

1. Zakłady Produkcji Elementów Hal Przemysłowych w Gralewie, nr zespołu 795 
2. 1969–1997 
3. 206 j.a.; 1,70 m.b. 
4. Zakład w budowie: dokumentacja gruntów, sprawy organizacyjne, plany i sprawozdania, 

bilanse roczne. Zakład w eksploatacji: organa kolegialne — zebrania ogólne, KSR, Rada 
Pracownicza, akta wpisu do rejestru przedsiębiorstw, organizacja przedsiębiorstwa, 
zarządzenia wewnętrzne, planowanie i sprawozdawczość, bilanse roczne, analizy, kontrole 
zewnętrzne i wewnętrzne, sprawy socjalne, ceny, regulaminy i instrukcje, folder, album zdjęć. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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549 

1. Kombinat Produkcji i Montażu Obiektów Budowlanych „Stolbud” w Warszawie, nr zespołu 
1103 

2. 1973–1985 
3. 109 j.a.; 1,05 m.b. 
4. Struktura organizacyjna, protokoły narad produkcyjnych, protokoły kontroli zewnętrznych, 

zarządzenia i polecenia służbowe dyrektora, konferencje Samorządu Robotniczego 
Kombinatu, protokoły posiedzeń kolegium Kombinatu, plany finansowo-ekonomiczne, 
sprawozdawczość statystyczna, bilanse. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

550 

1. Zakłady Stolarki Budowlanej „Stolbud” w Ciechanowie, nr zespołu 941 
2. [1967] 1973–1992 
3. 279 j.a.; 3,10 m.b. 
4. Akta zespołów i komisji, protokoły narad produkcyjnych i koordynacyjnych aktywu 

społeczno-gospodarczego, sprawy dotyczące Rady Pracowniczej, dokumentacja z zakresu 
organizacji i nadzoru, zbiór aktów normatywnych własnych, planowanie i sprawozdawczość, 
analizy działalności gospodarczej, bilanse, protokoły badania sprawozdań finansowych, 
dokumentacja z zakresu działalności socjalnej. 

5. J. polski, szwedzki, angielski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7.  Spis zdawczo-odbiorczy. 

551 

1. Kombinat Budowlany w Ciechanowie, nr zespołu 940 
2. [1981] 1982–1990 
3. 9 j.a.; 0,15 m.b. 
4. Bilanse wraz z orzeczeniami i informacją z badania. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

6.6. Przemysł skórzany 

552 

1. Mławska Fabryka Obuwia „SYRENA” w Mławie, nr zespołu 555 
2. 1956–1978 
3. 43 j.a.; 2,00 m.b. 
4. Zarządzenia wewnętrzne, kontrole zewnętrzne i wewnętrzne, plany oraz sprawozdania 

(finansowe, produkcyjne, inwestycyjne, techniczno-ekonomiczne), bilanse, programy i 
realizacja uchwał partyjnych, analizy działalności, materiały KSR i Rady Zakładowej. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

 

 



 191 

6.7. Przemysł spożywczy 

553 

1. Browar Ciechanowski Spółka Akcyjna, nr zespołu 96 
2. 1887–1939 
3. 159 j.a.; 1,80 m.b. 
4. Akta o charakterze finansowym: bilanse, księga główna, księgi kasowe, księgi przychodów i 

rozchodów, księgi warek, raporty czynności browaru zawierające dane odnośnie rozchodu 
produktów i ogólnych obrotów, księgi pomocnicze rozchodu piwa obrazujące rozmiary jego 
produkcji oraz wielkość obrotów, potokoły badania jakości piwa i zestawienia kartotek 
odbiorców, akta podatkowe (materiały dotyczące wymiaru i poboru podatków dochodowego, 
obrotowego, od nieruchomości i kapitałów, lokalnych i ogólnopaństwowych), akta akcyzowe 
(m.in. protokoły rewizji obrazujące ilość produkowanego i sprzedanego piwa oraz 
posiadanych zapasów), akta dotyczące szacunku mienia browaru z lat 1913–1917, spisy 
inwentarza, urządzeń i maszyn z lat 1894–1929, akta spraw pracowniczych i listy płac z lat 
1922–1935 (15 j.a.), ubezpieczenia pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków 
oraz przepisy o porządku wewnętrznym. 

5. J. polski i rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

554 

1. Cukrownia im. M. Nowotki w Ciechanowie, nr zespołu 286 
2. 1911–2004 
3. 475 j.a.; 5,70 m.b. 
4. Opis cukrowni z 1935 r., szacunek budynków, maszyn i urządzeń z 1938 i 1945 r., plany 

sytuacyjne cukrowni oraz domów mieszkalnych dla pracowników z lat 1924–1938, książki 
ruchu i rewizji kotła parowego, bilans otwarcia na 10.03.1945 r., karta ewidencyjna i akta 
erekcyjne z lat 1952–1990, plany i sprawozdania, akta weryfikacyjne, książki kontroli o 
przebiegu kampanii, protokoły zebrań i posiedzeń dyrektorów, kadry kierowniczej oraz 
organizacji społecznych i zawodowych działających w latach 1945–1956, protokół zdawczo-
odbiorczy przejęcia cukrowni na własność państwa w 1949 r., organizacja cukrowni w latach 
1981–1990 oraz schematy i regulaminy organizacyjne, ewidencja zasobów archiwum 
zakładowego, okólniki i zarządzenia wewnętrzne dyrektora, instrukcje zakładowe, plany 
wieloletnie i roczne oraz sprawozdania z ich realizacji,, analizy działalności, kontrole 
zewnętrzne, w tym NIK, Zjednoczenia Przemysłu Cukrowniczego, Urzędu Wojewódzkiego w 
Ciechanowie, regulaminy pracy i płacy, nabywanie i zbywanie nieruchomości, dokumentacja 
z przejęcia przez Cukrownię „Glinojeck”. 

5. J. polski, niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spisy zdawczo-odbiorcze, spis roboczy. 

555 

1. Cukrownia „Izabelin” w Glinojecku, nr zespołu 958 
2. 1945–1986 
3. 262 j.a; 2,65 m.b. 
4. Regulaminy organizacyjne, schematy, plany zatrudnienia i funduszu płac, plany gospodarcze i 

finansowe, współzawodnictwo pracy, wynalazczość, remonty kapitalne, sprawozdawczość 
statystyczna z zakresu produkcji, inwentaryzacji i kontraktacji, bilanse z załącznikami, 
protokoły kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, paszporty cukrowni, dokumentacja 
działających w cukrowni organizacji politycznych, społecznych i związkowych. 

5. J. polski. 
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6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

556 

1. Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Ciechanowie, nr zespołu 1027 
2. 1948–1996 
3. 342 j.a.; 5,70 m.b. 
4. Statuty, akta dotyczące rejestracji przedsiębiorstwa, regulaminy i schematy organizacyjne, 

dokumentacja dotycząca działalności Rady Zakładowej i Samorządu Robotniczego, protokoły 
narad koordynacyjnych, zarządzenia wewnętrzne, dokumentacja z zakresu planowania i 
sprawozdawczości (ekonomiczno-gospodarczej, produkcyjnej, zatrudnienia i funduszu płac, 
techniczno-ekonomicznej, finansowej), bilanse, analizy z działalności jednostki własnej, 
protokoły kontroli zewnętrznych.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

557 

1. Rejonowe Przedsiębiorstwo Młynów Gospodarczych w Mławie, nr zespołu 135 
2. 1950–1962 
3. 199 j.a.; 4,76 m.b. 
4. Zarządzenia własne i władz nadrzędnych w sprawach organizacyjnych, akta dotyczące 

finansów przedsiębiorstwa (bilanse roczne, sprawozdania finansowe, rozliczenia z budżetem 
państwa), plany operatywne, sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności, sprawy 
osobowe (teczki akt personalnych, listy płac), akta dotyczące budowy i remontów kapitalnych 
młynów (m.in. plany, projekty, kosztorysy, itp.). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

558 

1. Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie, nr zespołu 957 
2. [1935] 1951–1983 
3. 155 j.a.; 1,50 m.b. 
4. Akta z zakresu planowania i sprawozdawczości zjednoczenia cukrowni, analizy działania, 

bilanse i sprawozdania finansowe, paszporty cukrowni, akta nadzoru w postaci protokołów 
kontroli cukrowni. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

559 

1. Cukrownia „Glinojeck” S.A. w Glinojecku, nr zespołu 956 
2. 1977–1999 
3. 65 j.a.; 0,43 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń Rady, harmonogramy budowy Cukrowni, planowanie i 

sprawozdawczość, statystyka, protokoły wyboru przedstawicieli do Rady Nadzorczej. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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6.8. Energetyka  

560 

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie, nr zespołu 1111 
2. [1972] 1975–1992 [2000] 
3. 323 j.a.; 2,50 m.b. 
4. Zarządzenia wewnętrzne, protokoły narad, organizacja jednostki, uchwały Rady Zakładowej, 

instrukcje normatywne i metodyczne, regulaminy, plany techniczno-ekonomiczne, remontów i 
konserwacji, dokształcanie, bilanse i załączniki, sprawozdania, analizy gospodarczo-
finansowe, regulaminy, projekty racjonalizatorskie, paszporty techniczne urządzeń, kontrole 
zewnętrzne, studia ochrony powietrza. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

6.9. Transport, komunikacja, łączność  

561 

1. Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych w Działdowie, nr zespołu 741 
2. 1951–1976 
3. 143 j.a.; 2,98 m.b. 
4. Zarządzenia własne, racjonalizacja i wynalazczość, protokoły narad i konferencji, plany 

gospodarcze i sprawozdania z wykonania, sprawozdania o stanie dróg i mostów, inwestycje, 
bilanse roczne, organizacja własnej jednostki, zobowiązania i czyny społeczne, opracowania 
statystyczne, kontrole i rewizje zewnętrzne, analizy, ewidencja dróg. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

562 

1. Wojewódzki Zakład Transportu i Maszyn Drogowych w Płońsku, nr zespołu 1169 
2. 1968–1971 
3. 21 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Regulaminy: pracy i premiowania, konferencje, zjazdy i narady, plany i sprawozdania z ich 

wykonania, bilanse, analiza działalności gospodarczej, statystyka, protokoły badania 
sprawozdania finansowego. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

563 

1. Telekomunikacja Polska S.A. Zakład Telekomunikacji w Ciechanowie, nr zespołu 985 
2. [1964] 1987–1998 [1999] 
3. 120 j.a.; 1,85 m.b. 
4. Organizacja innych jednostek TP S.A., organizacja jednostki własnej, akty normatywne 

jednostki własnej, zbiór uchwał Zarządu, protokoły narad, sprawozdawczość statystyczna, 
analizy z działalności, zakresy czynności, protokoły kontroli zewnętrznych, akta skarg i 
wniosków, paszporty telefonicznych central miejscowych oraz sieci wewnątrzzakładowej. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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564 

1. Zakład Części Silnika w Ciechanowie, nr zespołu 1021 
2. 1989–1997 
3. 34 j.a.; 0,23 m.b. 
4. Uchwały Rady Pracowniczej, zarządzenia dyrektora wraz z rejestrem, plany ekonomiczno-

finansowe Zakładu, protokoły i raporty z badania sprawozdań finansowych, ocena działalności 
gospodarczej, program rozwoju Zakładu, bilanse wraz z załącznikami.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

565 

1. Daewoo FSO Motor Sp. z o.o. ZCS w Ciechanowie, nr zespołu 1022 
2. 1997 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Bilans wraz z załącznikami.  
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

6.10. Gospodarka komunalna 

566 

1. Zarząd Budynków Mieszkalnych w Ciechanowie, nr zespołu 1256 
2. 1951–1971 [1972] 
3. 23 j.a.; 0,40 m.b. 
4. Bilanse i orzeczenia z badania sprawozdania finansowego. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

567 

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Działdowie, nr zespołu 733 
2. 1954–1970 
3. 46 j.a.; 0,30 m.b. 
4. Sprawozdania opisowe z rocznej działalności przedsiębiorstwa, protokoły kontroli, bilanse, 

plany techniczno-ekonomiczne. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

568 

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie, nr zespołu 929 
2. 1956–1975 [1976] 
3. 103 j.a.; 0,77 m.b. 
4. Protokoły narad i zebrań, organizacja jednostki własnej, zarządzenia wewnętrzne, plany 

finansowe, gospodarcze i rozwoju przedsiębiorstwa, sprawozdania i bilanse, analizy 
działalności, protokoły kontroli wewnętrznych, czyny społeczne. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
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7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

569 

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ciechanowie, nr zespołu 1257 
2. 1958–1971 
3. 28 j.a.; 0,30 m.b. 
4. Zarządzenia wewnętrzne, protokoły posiedzeń dyrekcji i Rady Zakładowej, plany techniczno-

ekonomiczne, sprawozdawczość, analizy i bilanse. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

570 

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ciechanowie, nr zespołu 1258 
2. 1971–1991 
3. 237 j.a.; 1,50 m.b. 
4. Plany techniczno-ekonomiczne i analizy z ich wykonania, sprawozdawczość, kontrole 

zewnętrzne, statuty, regulaminy, zarządzenia wewnętrzne, bilanse, projekty racjonalizatorskie. 
5. J. polski, 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

571 

1. Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Budownictwa Komunalnego w Ciechanowie, nr zespołu 539 

2. 1975–1982 
3. 279 j.a.; 3,10 m.b. 
4. Plany finansowe i techniczno-ekonomiczne, analizy i bilanse zjednoczenia oraz jednostek 

podległych (PBK, PEC, PGKiM), kontrole jednostek podległych, protokoły narad dyrektorów, 
protokoły KSR oraz regulaminy. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

572 

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie, nr zespołu 931 
2. 1975–1982 
3. 30 j.a.; 0,17 m.b. 
4. Protokoły narad i zebrań, zgłoszenie rejestracyjne Przedsiębiorstwa, zarządzenia wewnętrzne, 

plany finansowe i gospodarcze, sprawozdania i bilanse, analizy działalności jednostki własnej. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

573 

1. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie, nr zespołu 932 
2. 1982–1988 [1989] 
3. 44 j.a.; 0,40 m.b. 
4. Protokoły narad i zebrań, organizacja jednostki własnej, ewidencja pieczęci, zarządzenia 

wewnętrzne, sprawozdania i bilanse, protokoły kontroli, instrukcje. 
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5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

574 

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie, nr zespołu 933 
2. [1987] 1988–1991 
3. 41 j.a.; 0,25 m.b. 
4. Protokoły narad i zebrań, organizacja jednostki własnej, zarządzenia wewnętrzne, plany 

gospodarcze, sprawozdania i bilanse, protokoły kontroli zewnętrznych, akta z działalności 
związków zawodowych, regulaminy, analizy wypadków. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

575 

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta 
w Ciechanowie, nr zespołu 930 

2. 1991–1994 
3. 21 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Protokoły narad i zebrań, akta z zakresu organizacji jednostki własnej, zarządzenia 

wewnętrzne, sprawozdawczość, sprawy związków zawodowych, analiza wypadków. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

6.11. Przemysł drobny 

576 

1. Płońskie Fabryki Mebli w Płońsku, nr zespołu 1104 
2. 1954–1988 
3. 184 j.a.; 3,30 m.b. 
4. Plany finansowe, produkcyjne i techniczno-ekonomiczne, sprawozdawczość statystyczna, 

protokoły narad kierowników zakładu, bilanse, zarządzenia dyrektora, schematy 
organizacyjne, regulaminy własne, protokoły kontroli zewnętrznych, protokoły wypadków 
przy pracy, protokoły narad roboczych i konferencji Samorzą0du Robotniczego i Rady 
Zakładowej. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

577 

1. Mławskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Mławie powiat mławski, nr zespołu 560 
2. 1952–1981 
3. 376 j.a.; 4,55 m.b. 
4. Plany gospodarcze i finansowe oraz sprawozdania z realizacji, bilanse, analizy, sprawy 

organizacyjne, dokumentacja przejmowania i przekazywania zakładów, dokumentacja 
poszczególnych zakładów, akty normatywne własne, protokoły zebrań i narad organów 
kolegialnych, analizy działalności gospodarczej, sprawozdawczość statystyczna, normowanie, 
kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, działalność samorządu robotniczego, dokumentacja 
nieruchomości przedsiębiorstwa - wywłaszczenia i odszkodowania. 
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5. J. polski. 
6. Zespół niemikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

6.12. Handel i usługi 

578 

1. Miejskie Przedsiębiorstwo „Targowiska” w Mławie, nr zespołu 92 
2. 1952–1960 
3. 29 j.a.; 0,30 m.b. 
4. Przepisy i zarządzenia, protokoły pokontrolne, plany operatywne i finansowe oraz 

sprawozdania opisowe i statystyczne, bilanse oraz rozliczenia z budżetem, podatki, sprawy 
finansowe, gospodarcze i zaopatrzenia. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

579 

1. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Ciechanowie, nr zespołu 901 
2. [1975] 1976–1993 
3. 36 j.a.; 0,30 m.b. 
4. Zarządzenia dyrektora, bilanse roczne, sprawozdawczość statystyczna, orzeczenia biegłego o 

prawidłowości sprawozdania finansowego. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

6.13. Gospodarka przestrzenna 

580 

1. Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Ciechanowie, nr zespołu 945 
2. 1970–1984 
3. 12 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Akty normatywne własne, sprawozdawczość statystyczna, protokoły kontroli NIK, bilanse z 

załącznikami. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

581 

1. Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Ciechanowie, nr zespołu 944 
2. 1984–1989 
3. 11 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Zarządzenia wewnętrzne, organizacja jednostki własnej, statystyka, protokoły kontroli, bilanse 

z załącznikami. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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582 

1. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie, nr zespołu 943 
2. 1988–1992 
3. 12 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Sprawy organizacyjne, bilanse z protokołami badania. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

7. Instytucje finansowe 

7.1. Banki 

583 

1. Polski Bank Komunalny w Płońsku, nr zespołu 1171 
2. 1931–1932 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu z bilansem zamknięcia na dzień 1.04.1932 r. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

584 

1. Bank Krajowy Prowincji Prus Wschodnich Oddział w Ciechanowie, nr zespołu 566 
2. 1940–1944 
3. 198 j.a.; 0,70 m.b. 
4. Załączniki do bilansu — rachunki bieżące, korespondencja bankowa, informacje dotyczące 

kont bankowych, wykaz rachunków, bilans z załącznikami za okres 1940–1942. 
5. J. niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

585 

1. Bank Spółdzielczy w Płońsku powiat płoński, nr zespołu 479 
2. 1945–1949 
3. 11 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Dokumentacja dotycząca księgowości i finansów banku oraz spraw z zakresu prowadzonych 

kont bankowych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

586 

1. Bank Rolny Oddział Powiatowy w Ciechanowie, nr zespołu 251 
2. 1948–1975 
3. 69 j.a.; 1,35 m.b. 
4. Przekazywanie agend między bankami (sygn. 1–3, 29–39; 1949–1975). Bilans netto (1949–

1975; sygn. 4–13, 40–56). Rewizje i lustracje banków spółdzielczych (1971–1975; sygn. 5–
28). Archiwum zakładowe: instrukcja o organizacji i sposobie prowadzenia składnic akt w 
banku, ewidencja archiwum zakładowego, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, 
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protokoły kontroli przeprowadzonych przez Powiatowe Archiwum Państwowe w Mławie 
(1955–1968; sygn. 1–4). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

587 

1. Bank Rolny Oddział Powiatowy w Płońsku, nr zespołu 1142 
2. 1948–1953 
3. 140 j.a.; 1,20 m.b. 
4. Bilanse i sprawozdania finansowe, plany finansowo-gospodarcze, kredyty, zarządzenia i 

okólniki, korespondencja dotycząca uroczystości państwowych 1951–1952 (sygn. 16), 
protokoły odpraw i narad pracowniczych (sygn. 19–20), protokoły walnych zgromadzeń i 
rady nadzorczej banku, protokoły kontroli, akta dotyczące komunalnych kas oszczędności 
powiatu płońskiego (protokoły, likwidacja), akta osobowe pracowników. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

588 

1. Narodowy Bank Polski Oddział w Mławie, nr zespołu 597 
2. 1951–1975 
3. 36 j.a.; 1,00 m.b. 
4. Dokumentacja jednostek kredytowanych, głównie gminne spółdzielnie, zakłady mleczarskie, 

MHD, okólniki NBP i listy okrężne, informacje i sprawozdania statystyczne o sytuacji 
gospodarczej powiatu mławskiego. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

589 

1. Narodowy Bank Polski Oddział w Ciechanowie, nr zespołu 902 
2. 1952–1976 
3. 41 j.a.; 0,71 m.b. 
4. Regulaminy organizacyjne, plany pracy, protokoły rewizji pełnych, sprawozdawczość 

roczna w formie dokumentacji do bilansu. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

590 

1. Narodowy Bank Polski Oddział w Działdowie, nr zespołu 735 
2. 1954–1988 [1989] 
3. 335 j.a.; 3,85 m.b. 
4. Zarządzenia wewnętrzne, kontrole zewnętrzne, rewizje i kontrole organów spoza banku, 

roczne plany działalności, sprawozdania z ich wykonania, pieczęcie urzędowe, ewidencja 
zasobu archiwum zakładowego, roczne plany techniczno-ekonomiczne jednostek 
bezpośrednio finansowanych, rozliczenia zakończonych zadań inwestycyjnych i efektów 
gospodarczych jednostek finansowanych, rewizje kompleksowe i odcinkowe, protokoły i 
wnioski komisji banku, informacje o sytuacji pieniężno-rynkowej, analizy działalności, 
sprawozdawczość roczna banku, bilanse netto oddziału. 
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5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

591 

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy w Działdowie, nr zespołu 1065 
2. 1957–2000 
3. 172 j.a.; 1,30 m.b. 
4. Regulaminy organizacyjne, informacje na temat organizacji wewnętrznej oraz działalności 

własnej, decyzje dyrektora Oddziału, plany finansowe i kredytowe oraz sprawozdania z ich 
wykonania, dokumentacja rewizji problemowych przeprowadzonych przez NBP Wydział 
Rewizji w Olsztynie i Białymstoku, protokoły kontroli problemowych przeprowadzonych 
przez jednostki nadrzędne, protokoły kontroli jednostek podległych i nadzorowanych, 
informacje i sprawozdania w zakresie spraw kadrowych, sprawozdawczość kredytowa, zbiór 
bilansów netto. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

592 

1. Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział Wojewódzki w Ciechanowie, nr zespołu 1091 
2. 1975–1994 
3. 164 j.a.; 2,80 m.b. 
4. Organy kolegialne (1978–1988); materiały III Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Banków 

Spółdzielczych w 1984 r., Wojewódzka Rada BGŻ-regulamin, protokoły posiedzeń 
plenarnych i komisji i Prezydium  i plany pracy oraz informacje z działalności.  
Organizacja (1983–1986): regulamin organizacyjny z załącznikami, schemat organizacyjny. 
Planowanie i sprawozdawczość (1978–1989): plan kredytowy i jego realizacja, informacja 
opisowa z działalności banków spółdzielczych z 1977 r.  
Bilanse (1975–1994): bilanse roczne wraz z protokołem badania sprawozdania 
finansowego.  
Statystyka (1976–1989): sprawozdania statystyczne dotyczące sprzedaży państwowych 
nieruchomości rolnych i działek budowlanych, z zatrudnienia i funduszu płac, o działalności 
oszczędnościowo-kredytowej, o przebiegu zebrań członków, gospodarki zakładowymi 
funduszami socjalnymi oddziału oraz poszczególnych banków spółdzielczych.  
Skargi i wnioski (1980–1990): akta skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio.  
Kroniki i monografie (1979): opracowania monograficzne na 50-lecie BS w Raciążu i 
Rybnie.  
Normatywy kancelaryjno-archiwalne (1982): wykaz akt.  
Kontrole, rewizje i lustracje (1975–1992): rewizje i lustracje BS — protokoły i listy 
polustracyjne, notatki służbowe z instruktażu.  
Ogólne zasady pracy i płac oraz sprawy socjalno-bytowe (1977–1994): zakładowy system 
wynagradzania, organizacja działalności socjalnej, protokoły Komisji Socjalnej i 
regulaminy zakładowego funduszu socjalnego. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

593 

1. Narodowy Bank Polski Oddział Wojewódzki w Ciechanowie, nr zespołu 903 
2. [1975] 1976–1988 [1989] 
3. 165 j.a.; 2,33 m.b. 
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4. Informacje dotyczące zjazdów, narad i konferencji własnych, regulaminy organizacyjne, 
sprawy reorganizacji Banku, organizacja oddziałów i innych jednostek organizacyjnych i 
operacyjnych, plany i sprawozdania roczne z działalności, sprawozdawczość statystyczna, 
protokoły rewizji pełnych, problemowych i kompleksowych, dokumentacja z zakresu 
inwestycji bezpośrednio finansowanych, środki oddziaływania bankowego (analizy 
działalności i finansów przedsiębiorstw), opracowania analityczne innych jednostek, 
sprawozdawczość z wykonania planu kasowego oraz bilanse przychodów i wydatków 
ludności, sprawozdawczość kredytowa oraz bilanse netto. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

594 

1. Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Ciechanowie, nr zespołu 904 
2. [1980] 1989–1993 
3. 16 j.a.; 0,23 m.b. 
4. Organizacja jednostki własnej, analiza skarg i wniosków oraz krytyki prasowej, ewidencja 

pieczęci i stempli, protokoły rewizji i kontroli, bilanse netto. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

595 

1. Powszechny Bank Kredytowy w Warszawie Oddział w Działdowie, nr zespołu 829 
2. 1989–1997 [1998] 
3. 75 j.a.; 0,90 m.b. 
4. Zarządzenia i decyzje własne, plany operacyjne-budżety oddziału i sprawozdania z ich 

wykonania, kontrole zewnętrzne, ocena warunków pracy oddziału, analiza działalności 
gospodarczej jednostek kredytowanych oraz polityka kredytowa wobec tychże, bilanse netto 
oddziału. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

596 

1. Powszechny Bank Kredytowy w Warszawie Oddział w Mławie, nr zespołu 900 
2. [1978] 1989–1997 [1998] 
3. 37 j.a.; 0,50 m.b. 
4. Skargi i wnioski, ewidencja pieczęci, informacje dotyczące realizacji akcji socjalnej, bilanse 

netto, analizy działalności gospodarczej jednostek budżetowych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

597 

1. Powszechny Bank Kredytowy w Warszawie Oddział w Ciechanowie, nr zespołu 826 
2. 1989–1997 
3. 62 j.a.; 1,05 m.b. 
4. Komisje, organizacja i podstawy działania, analiza skarg i wniosków, plany działania i 

sprawozdania oddziałów operacyjnych, analiza działalności jednostek kredytowanych, 
sprawozdawczość roczna. 
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5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

598 

1. Powszechny Bank Gospodarczy S.A. w Łodzi Oddział Sierpc Filia w Żurominie, nr zespołu 
830 

2. 1992–1999 
3. 15 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Wzory pieczęci, plany finansowe, ewidencja zasobu archiwalnego, bilanse roczne z 

załącznikami. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

599 

1. Narodowy Bank Polski Oddział w Ciechanowie, nr zespołu 905 
2. 1993–1997 [1998] 
3. 7 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Roczne zestawienia statystyczne, analizy działalności jednostki własnej, roczne 

sprawozdania finansowe, ewidencja pieczęci. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

600 

1. Polski Bank Inwestycyjny Spółka Akcyjna Oddział w Ciechanowie, nr zespołu 845 
2. 1993–1997 
3. 23 j.a.; 0,90 m.b. 
4. Analiza skarg i wniosków, plan kont, sprawozdawczość roczna. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

601 

1. Powszechny Bank Gospodarczy S.A. w Łodzi Oddział Sierpc Filia w Lidzbarku, nr zespołu 
828 

2. 1995–1999 
3. 6 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Plany finansowe, wzory pieczęci, ewidencja zasobu archiwum, klucze telegraficzne i kody. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

602 

1. Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Olsztynie Zespół Zamiejscowy w 
Ciechanowie, nr zespołu 906 

2. 1998 [1999] 
3. 3 j.a.; 0,05 m.b. 
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4. Sprawozdania statystyczne, analizy działalności jednostki własnej, analizy skarg i 
wniosków, roczne sprawozdania finansowe. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

7.2. Kasy oszczędnościowo-pożyczkowe i kasy oszczędności 

603 

1. Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Sarbiewie, nr zespołu 1211 
2. 1907–1944 
3. 4 j.a.; 0,06 m.b. 
4. Księga pożyczek, wierzycieli, korespondencja. 
5. J. polski, rosyjski, niemiecki 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

604 

1. Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Strożęcinie powiat płoński, nr zespołu 1202 
2. 1911–1914 
3. 3 j.a.; 0,02 m.b. 
4. Akta w sprawach członkowskich i udzielanych pożyczek, zadłużeń, sprawozdania kasy. 
5. J. rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

605 

1. Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Błędówku powiat płoński, nr zespołu 1162 
2. 1928–1943 
3. 3 j.a.; 0,03 m.b. 
4. Księga wkładów oszczędnościowych i naliczanych odsetek, księga pożyczek oraz 

korespondencja i wykazy z okresu okupacji niemieckiej. 
5. J. polski, niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

606 

1. Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Jońcu powiat płoński, nr zespołu 1160 
2. 1928–1943 
3. 6 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Księgi składek oszczędnościowych, księgi udzielanych pożyczek oraz księga wekslowa. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

607 

1. Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Naruszewie powiat płoński, nr zespołu 1197 
2. 1928–1942 
3. 4 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Księgi pożyczek, księga wkładów oszczędności. 
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5. J. polski  
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

608 

1. Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Nowy Mieście powiat płoński, nr zespołu 
1158 

2. 1928–1943 
3. 3 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Księgi wkładów oszczędnościowych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

609 

1. Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Sochocinie powiat płoński, nr zespołu 1164 
2. 1928–1940 
3. 5 j.a.; 0,08 m.b. 
4. Księga wkładów oszczędnościowych i naliczonych odsetek, księga zgłoszeń i wydawania 

pożyczek oraz księgi pożyczek. 
5. J. polski, niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

610 

1. Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Załuskach powiat płoński, nr zespołu 1163 
2. 1928–1940 
3. 5 j.a.; 0,06 m.b. 
4. Księga wkładów oszczędnościowych i naliczonych odsetek, księga (rejestr) zgłoszeń i 

wydawania pożyczek, księgi pożyczek oraz wierzycieli kasy. 
5. J. polski, niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

611 

1. Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa gminy Wójty-Zamoście powiat płoński, nr 
zespołu 1161 

2. 1929–1940 
3. 1 j.a.; 0,02 m.b. 
4. Księga pożyczek. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

612 

1. Komunalna Kasa Oszczędności w Płońsku, nr zespołu 1174 
2. 1934–1949 
3. 52 j.a.; 0,34 m.b. 
4. Statut 1937 (sygn.1), akta organów samorządowych, księga ruchomości i nieruchomości, 

bilanse i sprawozdania z działalności, bilans brutto z lat 1947–1948, sprawozdania 
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finansowe, sprawozdania z pożyczki premiowej, sprawy loterii klasowej Państwowego 
Monopolu Loteryjnego, korespondencja w sprawach organizacyjnych i personalnych, 
materiały propagandowe i ogłoszenia, deklaracje podatkowe oraz sprawy ubezpieczeniowe, 
kwestionariusze kredytobiorców i odpisy wykazów hipotecznych nieruchomości, akta z 
zakresu kontroli, księga protokołów Komisji Rewizyjnej, księgi: wkładów 
oszczędnościowych, wydatków budżetowych, udziałów i zaciągniętych pożyczek, kasowa i 
kredytów. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

7.3. Instytucje ubezpieczeniowe 

613 

1. Powiatowy Fundusz Emerytalny w Płońsku, nr zespołu 1182 
2. 1947–1951 
3. 4 j.a.; 0,04 m.b. 
4. Korespondencja, księga kontowa zaległych składek, księga ubezpieczonych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

614 

1. Państwowy Zakład Ubezpieczeń Oddział Wojewódzki w Ciechanowie, nr zespołu 942 
2. 1975–1989 [1991] 
3. 52 j.a.; 0,30 m.b. 
4. Sprawozdania jednostek terenowych, akta spraw arbitrażowych, sprawy zatrudnienia i 

współpracy. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

8. Spółdzielczość 

8.1. Administracja spółdzielczości 

615 

1. SPOŁEM Związek Gospodarczy Spółdzielni Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Płońsku, nr 
zespołu 1141 

2. 1942–1948 
3. 33 j.a.; 0,50 m.b. 
4. Bilanse i sprawozdania finansowe, protokoły walnych zgromadzeń i posiedzeń Rady, 

sprawozdania instruktora terenowego z wizytacji, korespondencja w sprawach 
organizacyjnych, handlowych, ze związkiem rewizyjnym, wykazy sklepów w powiecie, akta 
młyna motorowego w Płońsku. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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616 

1. Centrala Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” w Warszawie Oddział Okręgowy w Mławie, 
nr zespołu 89 

2. 1945–1951 
3. 11 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Bilanse i sprawozdania, bilans likwidacyjny, sprawy personalne, sprawa wizytacji komórki 

likwidacyjnej. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

617 

1. Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ciechanowie, nr 
zespołu 1106 

2. 1949–1952 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. W aktach zespołu zachowały się sprawozdania z rewizji dokumentalno-specjalnej w zakresie 

spraw finansowych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

618 

1. Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Płońsku, nr zespołu 
1170. 

2. 1971 
3. 1 j.a.; 0,02 m.b. 
4. Protokoły kontroli, deklaracje i bilanse. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

619 

1. Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ciechanowie, nr 
zespołu 534 

2. 1975–1993 
3. 34 j.a.; 1,00 m.b. 
4. Dokumentacja walnych zjazdów delegatów, protokoły narad z prezesami GS-ów, protokoły 

zebrań rady nadzorczej i Zarządu, zarządzenia prezesa, regulamin organizacyjny, protokoły 
polustracyjne, bilanse, skargi i zażalenia. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

620 

1. Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Ciechanowie województwo ciechanowskie, nr 
zespołu 462 

2. 1975–1982 
3. 138 j.a.; 1,85 m.b. 
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4. Akta samorządowe spółdzielni stanowią protokoły wraz z materiałami Walnych Zgromadzeń 
oraz Rady i Zarządu, uchwał i okólniki własne, zarządzenia wewnętrzne prezesa, akta 
dotyczące członków i pracowników spółdzielni, zakresy czynności, analizy działalności, 
narady pracownicze, materiały z kontroli zewnętrznych, plany pracy i sprawozdania z ich 
realizacji, sprawozdawczość finansowa i statystyczna, sprawy organizacyjne — struktura, 
regulaminy pracy. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

621 

1. Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Inspektorat Lustracji w 
Olsztynie, nr zespołu 768 

2. 1976–1990 
3. 50 j.a.; 0,60 m.b. 
4. Protokoły lustracji spółdzielni mieszkaniowych z terenu województwa ciechanowskiego. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy.  

622 

1. Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich w Ciechanowie województwo ciechanowskie, 
nr zespołu 512 

2. 1976–1992 
3. 58 j.a.; 1,60 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń Zarządu WZSM (1976–1989), materiały z posiedzeń Zarządu WZSM 

(1976–1978; 1982–1989), protokoły posiedzeń i narad Zarządu WZSM (1977–1988), 
protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej WZSM (1978–1990, materiały na posiedzenia Rady 
Nadzorczej WZSM (1976–1989), uchwały Rady Nadzorczej (1978–1989), posiedzenia 
komisji (1977–1989), protokoły Zjazdu Delegatów WZSM (1980–1988), zarządzenia Prezesa 
WZSM (1977–1989), regulaminy organizacyjne, dokumenty dotyczące rejestracji WZSM. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

8.2. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne 

623 

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Białuty, powiat mławski, nr zespołu 160 
2. 1955–1956 
3. 1 j.a.; 0,02 m.b. 
4. Roczne sprawozdania organizacyjno-gospodarcze składające się z 19 tablic dotyczących m.in. 

liczby członków i ich rodzin, struktury gospodarstw i użytkowania gruntów, wyposażenia w 
maszyny i narzędzia rolnicze, inwentarza żywego i produkcji roślinnej, struktury dochodów i 
wydatków, zakończony bilansem zamknięcia. 

5. J. polski.  
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, sygn. 3. 

624 

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Bogurzyn powiat mławski, nr zespołu 218 
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2. 1954–1956 
3. 2 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Sprawozdawczość oraz lista członków RSP. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, sygn. 1–2. 

625 

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Dąbek, powiat mławski, nr zespołu 161 
2. 1953–1956 
3. 9 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Ankieta organizacyjna i akta sądowej rejestracji, sprawozdania organizacyjno-gospodarcze z 

lat 1953–1956. Protokoły zebrań ogólnych członków oraz książki ewidencyjne członków, 
rozliczenia pracy i ewidencji dniówek obrachunkowych. W teczce planów i sprawozdań jest 
szkicowy plan zagospodarowania gromady z 1955 r. i plan lokalizacji budynków z 1954 r. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, sygn. 4–12. 

626 

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Głużek powiat mławski, nr zespołu 219 
2. 1955–1956 
3. 2 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Sprawozdawczość roczna Zarządu i o stanie organizacyjno-gospodarczym. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, sygn. 13–14. 

627 

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Grzybowo, powiat mławski, nr zespołu 162 
2. 1953–1956 
3. 9 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Akta rejestracyjne i deklaracje członkowskie założycieli. Protokoły zebrań sprawozdawczo-

wyborczych, dokumentacja wkładów inwentarzowych (książki, protokoły komisji 
szacunkowej i zestawienia). Plany gospodarcze produkcyjno-inwestycyjne z lat 1953–1955, 
plany agrotechniczne oraz roczne sprawozdania organizacyjno-gospodarcza i bilanse. Księgi 
ewidencyjne członków i rodzin oraz księgi rozliczenia pracy. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, sygn. 15–23. 

628 

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kosiny Kapiczne powiat mławski, nr zespołu 220 
2. 1953–1954 
3. 1 j.a.; 0,02 m.b. 
4. Księga ewidencji członków, ich rodzin i wkładów. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, sygn. 24. 
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629 

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kowalewko powiat mławski, nr zespołu 221 
2. 1954–1955 
3. 1 j.a.; 0,02 m.b. 
4. Akta organizacyjne spółdzielni i wniosek o rozwiązanie. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, sygn. 25. 

630 

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kuklin, powiat mławski, nr zespołu 163 
2.  1952–1956 
3. 6 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Akta organizacyjne i rejestracyjne spółdzielni oraz protokoły walnych zebrań. Sprawozdania 

roczne o stanie organizacyjno-gospodarczym, plany gospodarcze produkcyjne i inwestycyjne. 
Księgi członkowskie, rozliczenia pracy i inwentarzowe. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, sygn. 26–31. 

631 

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Miączyn Mały, powiat mławski, nr zespołu 164 
2. 1954–1956 
3. 1 j.a.; 0,02 m.b. 
4. Akta dotyczące organizacji spółdzielni, w tym ankieta organizacyjna oraz roczne 

sprawozdanie ze stanu organizacyjno-gospodarczego za 1956 r. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, sygn. 32. 

632 

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Modła, powiat mławski, nr zespołu 165 
2. 1953–1956 
3. 11 j.a.; 0,11 m.b. 
4. Akta organizacyjne z deklaracjami członków założycieli, statut oraz szkicowy plan zabudowy 

gromady Modła i plan lokalizacji budynków spółdzielni. Protokoły zebrań ogólnych 
członków, protokoły kontroli zewnętrznych i wewnętrznych. Plany gospodarcze i 
agrotechniczne oraz roczne sprawozdania organizacyjno-gospodarcze i bilanse. Księgi 
funduszów i ewidencji członków, ubezpieczenia osób i mienia. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, sygn. 33–42. 

633 

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Napierki, powiat mławski, nr zespołu 166 
2. 1953–1955 
3. 2 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Ewidencja członków i ich rodzin, protokoły zebrań i kontroli oraz sprawozdania 

organizacyjno-produkcyjne. 
5. J. polski. 
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6. Zespół niezmikroflmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, sygn. 43–44. 

634 

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rumoka powiat mławski, nr zespołu 222 
2. 1950–1956 
3. 3 j.a.; 0,03 m.b. 
4. Protokoły Walnych Zebrań, roczne plany gospodarcze i sprawozdania ze stanu organizacyjno-

gospodarczego. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, sygn. 45–46, 74. 

635 

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rydzyn Szlachecki powiat mławski, nr zespołu 223 
2. 1953–1956 
3. 5 j.a.; 0,02 m.b. 
4. Akta dotyczące organizacji spółdzielni i sprawozdania ze stanu organizacyjno-gospodarczego, 

sprawy ewidencji członków i rozliczeń z pracownikami. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, sygn. 47–51. 

636 

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Sławogóra Stara, powiat mławski, nr zespołu 167 
2. 1955–1956 
3. 2 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Roczny plan gospodarczy z załącznikami i ewidencja członków i rodzin. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, sygn. 52–53. 

637 

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Unierzyż powiat mławski, nr zespołu 225 
2. 1954 
3. 1 j.a.; 0,02 m.b. 
4. Akta organizacyjne spółdzielni, w tym deklaracje członkowskie i kwestionariusze personalne, 

statut Rolniczego Zespołu Spółdzielczego. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, sygn. 68. 

638 

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Biernatach i Chojnowie powiat mławski, nr zespołu 226 
2. 1953–1954 
3. 1 j.a.; 0,02 m.b. 
4. Roczne sprawozdania organizacyjno-gospodarcze. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, sygn. 69. 
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639 

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wieczfnia powiat mławski, nr zespołu 224 
2. 1954–1955 
3. 1 j.a.; 0,02 m.b. 
4. Akta organizacyjne spółdzielni oraz plany gospodarcze i sprawozdania. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, sygn. 54. 

640 

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wiśniewo, powiat mławski, nr zespołu 168 
2. 1953–1956 
3. 7 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Protokoły walnych zebrań członków. Sprawozdania organizacyjno-gospodarcze z 

załącznikami, sprawozdanie z działalności spółdzielni za 1955 r., roczne sprawozdania 
organizacyjno-gospodarcze oraz ewidencja członków i rozliczeń z pracownikami. Plany 
poglądowe gruntów wsi Wiśniewo. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, sygn. 55–61. 

641 

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wojnówka, powiat mławski, nr zespołu 169 
2. 1950–1957 
3. 6 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Posiedzenia komisji rewizyjnej i sprawozdania z działalności, protokół walnych zebrań 

członków, roczne sprawozdania z działalności organizacyjnej i gospodarczej, ewidencja 
członków i wkładów, rejestr pomiarowy gruntów i wkładów gruntowych oraz plan 
agrotechniczny na 1954 r. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, sygn. 62–67. 

8.3. Spółdzielnie  

642 

1. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych w Ciechanowie, powiat 
ciechanowski, nr zespołu 461 

2. 1957–1975 
3. 22 j.a.; 0,40 m.b. 
4. Akta samorządowe spółdzielni stanowią protokoły Walnych Zgromadzeń z lat 1954–1965, 

1970–1971. Pozostałe materiały dotyczą sporządzania bilansów i sprawozdań finansowych z 
lat 1964–1973 oraz analizy ekonomiczne z lat 1966–1970. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

643 

1. Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy „Introligator” w Płońsku, nr zespołu 1165 
2. 1951–1963 
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3. 55 j.a.; 0,50 m.b. 
4. Akta prawne, roczne plany techniczno-przemysłowe, bilanse roczne, protokoły zebrań 

organów statutowych, protokoły narad roboczych, protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne, 
sprawy członkowskie i pracownicze, inwestycje. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

644 

1. „SPOŁEM” Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Ciechanowie, nr zespołu 1101 
2. 1975–1991 
3. 20 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Bilanse netto, protokoły posiedzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej z lat 1989, 1991. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

645 

1. Spółdzielnia Pracy Budowlanej w Mławie, powiat mławski, nr zespołu 84 
2. 1946–1952 
3. 22 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Protokoły Rady Nadzorczej i Zarządu z lat 1948–1950, bilanse netto, księgi finansowe, księga 

ruchomości i nieruchomości, rejestr członków, deklaracje członkowskie i sprawy likwidacji 
spółdzielni. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 
8. Grochowski A., Materiały archiwalne do dziejów powiatu mławskiego, „Studia mazowieckie” 

1996–1997, nr 1–2, s. 51–71. 

646 

1. Spółdzielnia Pracy Elektryków „Elektrofonia” w Płońsku, nr zespołu 1159 
2. 1956–1961 
3. 18 j.a.; 0,60 m.b. 
4. Roczne plany produkcji towarowej, bilanse roczne z lat 1954–1958 (sygn. 3), księga 

protokołów Rady Nadzorczej z lat 1954–1958 (sygn. 4), protokoły walnych zebrań, Zarządu, 
Rady i komisji Rady z lat 1956–1958 (sygn. 5), sprawozdania z rewizji gospodarczych, akta w 
sprawie upadłości spółdzielni, sprawozdania syndyka. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

647 

1. Spółdzielnia Pracy „Pokój” w Działdowie, nr zespołu 745 
2. 1950–1977 
3. 106 j.a.; 2,08 m.b. 
4. Dokumentacja walnych zgromadzeń, protokoły posiedzeń Zarządu, plany, bilanse, 

sprawozdania, deklaracje członkowskie, kontrola zewnętrzna i lustracje, kalkulacja wyrobów. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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9. Instytucje i stowarzyszenia społeczne, związki zawodowe 
648 

1. Płoński Komitet Opieki nad Trzeźwością Narodu, nr zespolu 1204 
2. 1902–1914 
3. 4 j.a.; 0,04 m.b. 
4. Sprawozdania statystyczne z działalności, pisma różne, w tym protokoły posiedzeń komitetu, 

sprawy finansowe, rejestr korespondencji. 
5. J. rosyjski.  
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

649 

1. Płoński Powiatowy Komitet Opieki Społecznej, nr zespołu 1205 
2. 1907–1915 
3. 5 j.a.; 0,04 m.b. 
4. Księgi przychodów i rozchodów, księgi kasowe, księga posiedzeń. 
5. J. rosyjski  
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

650 

1. Komitet Powiatowy Płońskiej Komisji Elżbietańskiej, nr zespołu 1206 
2. 1915 
3. 4 j.a.; 0,03 m.b. 
4. Księga finansowa przychodowo-rozchodowa, dziennik korespondencyjny, korespondencja z 

komitetami gminnymi w sprawie rozdziału sumy 800 rubli dla rodzin osób powołanych do 
wojska. 

5. J. rosyjski.  
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

651 

1. Ognisko Kultury Rolniczej i Zakład Doświadczalny w Poświętnem, nr zespołu 1218 
2. 1925–1936 
3. 14 j.a. 0,10 m.b. 
4. Protokoły posiedzenia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Płońskiego w sprawie kontroli w 

Poświętnem, sprawozdania z działalności, komunikat zawierający najważniejsze wskazówki 
rolnicze na sezon jesienny 1934 r., opracowanie dotyczące doświadczeń z odmianami 
ziemniaków prowadzonych w Polsce w latach 1924–1933. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

652 

1. Towarzystwo Nieruchomości Ziemskich Wschód Ciechanów, nr zespołu 1224 
2. 1944–1945 
3. 875 j.a.; 6,30 m.b. 
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4. Akta ewidencyjne poszczególnych nieruchomości miasta Ciechanowa zawierające m.in.: 
opisy techniczne budynków, plany sytuacyjne, projekty przebudowy i remontów, fotografie 
oraz materiały dotyczące konfiskaty. 

5. J. niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

653 

1. Związek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Powiatowy w Ciechanowie, nr zespołu 604 
2. 1945–1950 
3. 6 j.a.; 0,09 m.b. 
4. Protokoły zebrań i sprawozdania, sprawy członkowskie, w tym składki. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

654 

1. Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego i Instytucji Użyteczności 
Publicznej RP Oddział w Mławie, powiat mławski, nr zespołu 93 

2. 1945–1950 
3. 35 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Inwentarz książkowy: statuty związku, okólniki, komunikaty, sprawozdania z działalności, 

protokoły walnych zebrań członków i Zarządu oddziału, budżety i akta finansowe, ewidencji 
członków i składek. 
Spis roboczy: udział w akcjach państwowych i politycznych, akcja socjalna, zbiórki składek 
na różne cele, uroczystość odsłonięcia sztandaru. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy i spis roboczy. 
8. Grochowski A., Materiały archiwalne do dziejów powiatu mławskiego, „Studia mazowieckie” 

1996–1997, nr 1–2, s. 51–71. 

655 

1. Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Ciechanowie powiat ciechanowski, nr zespołu 99 
2. 1945–1949 
3. 51 j.a.; 0,48 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń Zarządu, postanowienia i decyzje, protokoły lustracyjne zawierające 

oceny działalności komitetu przez władze zwierzchnie oraz wskazówki do dalszej pracy, 
sprawozdania opisowe i statystyczne, protokoły posiedzeń gminnych komitetów, akta 
finansowe, akta dotyczące rozdziału darów UNRRA, dożywiania dzieci, rozdziału artykułów 
spożywczych i przemysłowych potrzebującym, pomocy zimowej, protokoły posiedzeń 
Powiatowego Komitetu Niesienia Pomocy Ofiarom Powodzi z 1947 r. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

656 

1. Powiatowy Związek Ogrodniczy w Ciechanowie, nr zespołu 593 
2. 1945–1949 
3. 18 j.a.; 0,10 m.b. 



 215 

4. Organizacja, legalizacja związku, akta organów kolegialnych, walne zebrania, ankiety 
statystyczne, ankiety członkowskie i stanu gospodarstw, komunikaty. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

657 

1. Związek Inwalidów Wojennych R.P. Zarządy Powiatowe Mława, Płock, Żyrardów, nr zespołu 
599 

2. 1945–1950 
3. 12 j.a.; 0,17 m.b. 
4. Księgi kasowe. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

658 

1. Związek Zawodowy Pracowników Sądowych i Prokuratorskich R.P. w Mławie, powiat 
mławski, nr zespołu 94 

2. 1946–1950 
3. 32 j.a.; 0,36 m.b. 
4. Sprawy organizacyjne, okólniki i zarządzenia, akta dotyczące walnych zgromadzeń członków 

związku, protokoły walnych zebrań i Zarządu, sprawozdania Zarządu, arkusze 
sprawozdawczo-statystyczne, ankieta i wykazy statystyczne, materiały otrzymywane z 
Zarządu Głównego m.in. okólniki i biuletyny, sprawy akcji socjalnej dot. wczasów, przydziału 
odzieży i żywności, akta w sprawie premiowania oraz protokoły zebrań w sprawie odbudowy 
Warszawy. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 
8. Grochowski A., Materiały archiwalne do dziejów powiatu mławskiego, „Studia mazowieckie” 

1996–1997, nr 1–2, s. 51–71. 

659 

1. Związek Zawodowy Pracowników Państwowych w Ciechanowie, nr zespołu 595 
2. 1946–1950 
3. 9 j.a.; 0,09 m.b. 
4. Protokoły zebrań, sprawozdawczość, korespondencja i wytyczne Zarządu Głównego związku, 

sprawy członkowskie. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

660 

1. Związek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Powiatowy w Mławie, nr zespołu 600 
2. 1947–1956 
3. 134 j.a.; 1,90 m.b. 
4. Akta osobowe, akta zarządów gminnych i gromadzkich, działalność kulturalno-oświatowa, 

konkursy, plany i sprawozdania, koła wiejskie, protokoły zebrań, sprawy socjalne-wycieczki, 
okólniki i zarządzenia, załatwianie skarg i zażaleń, sprawy członkowskie. 

5. J. polski. 
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6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

661 

1. Rada Powiatowa Kultury Fizycznej w Mławie, nr zespołu 605 
2. 1947–1952 
3. 22 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Sprawy finansowo-budżetowe klubów sportowych, akta poszczególnych klubów. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

662 

1. Towarzystwo Burs i Stypendiów w Płońsku, nr zespołu 1172 
2. 1947–1950 
3. 13 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Podania o przyjęcie do bursy, karty personalne, kontrola wpłat, akta Komisji Społeczno-

Selekcyjnej, stypendia dla uczniów szkół rolniczych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

663 

1. Towarzystwo Przyjaciół ORMO Zarząd Powiatowy w Ciechanowie, nr zespołu 1107 
2. 1947–1951 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Akta Funduszu Szkoleń ORMO — protokoły zebrań, korespondencja, statut. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

664 

1. Powiatowy Komitet Elektryfikacji Wsi w Ciechanowie, nr zespołu 594 
2. 1948–1949 
3. 2 j.a.; 0,04 m.b. 
4. Protokoły zebrań, plany linii z poszczególnych miejscowości. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

665 

1. Powiatowy Komitet Odbudowy Kraju i Stolicy w Płońsku, nr zespołu 1184 
2. 1952–1961 
3. 2 j.a.; 0,10 m.b. 
4.  Protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności, akcja „Miesiąca Odbudowy Warszawy”— 

plany działania i meldunki z przebiegu, sprawy komitetów gromadzkich i miejskiego w 
Płońsku — składy osobowe i sprawozdania opiekunów, komunikaty i okólniki okresowe 
Komitetu Warszawskiego, komunikaty wojewódzkie o wpłatach, wykazy wpłat na SFOS, 
rezolucje, materiały propagandowe — instrukcje, broszury, apele. 

5. J. polski. 
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6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

666 

1. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej Zarząd Powiatowy w Mławie powiat mławski, nr 
zespołu 581 

2. 1956–1957 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Plany pracy i protokoły posiedzeń Zarządu. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

667 

1. Powiatowy Komitet Odbudowy Kraju i Stolicy w Żurominie, nr zespołu 732 
2. 1957–1966 
3. 13 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Wytyczne do działalności i sprawy organizacyjne, protokoły plenarnych posiedzeń i 

Prezydium Zarządu, akta Komisji Rewizyjnej, plany pracy i sprawozdania z działalności, 
zadania zbiórkowe, kontrola jednostek terenowych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

668 

1. Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Płońsku, nr zespołu 1191 
2. 1958–1960 
3. 2 j.a.; 0,02 m.b. 
4. Bilans za rok 1958. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

669 

1. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Mławie, nr zespołu 1253 
2. 1966–2004 
3. 24 j.a.; 0,75 m.b. 
4. Protokoły zebrań sprawozdawczo-wyborczych i Komisji Rewizyjnej, księga protokołów 

Komisji Weryfikacyjno-Odznaczeniowej ZBOWiD, posiedzeń Zarządu, sprawy 
członkowskie, odznaczeń i nominacji na wyższe stopnie wojskowe, dokumentacja dotycząca 
budowy pomnika żołnierzy Batalionów Chłopskich na cmentarzu w Mławie-Wólce, 
sprawozdania z działalności i kontrole, akta socjalno-bytowe i odznaczeniowe, karty 
ewidencyjne członków ZBOWiD i ZKRPiBWP. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

670 

1. Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej Gromadzki Społeczny Komitet w Opinogórze 
Górnej, nr zespołu 966 
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2. 1970–1975 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Współpraca i współdziałania z innymi organizacjami społecznymi. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

671 

1. Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Wojewódzka w Ciechanowie, nr zespołu 1242 
2. [1973] 1975–1998 
3. 161 j.a.; 2,41 m.b. 
4. Sprawy organizacyjne komendy i hufców oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w 

Ciechanowie, pieczęcie urzędowe, zbiory aktów normatywnych własnej jednostki, roczne 
plany pracy i zamierzeń komendy wojewódzkiej i jednostek podległych (hufców), roczne 
sprawozdania opisowe i statystyczne, kroniki i monografie hufców w Pułtusku, Mławie, 
Płońsku, kontrole KW i jednostek podległych, sprawy dotyczące zatrudnienia i 
wynagradzania, książki rozkazów dziennych OOC, protokoły Rady Społecznej OHP, akta 
samorządowe hufców, programy i kierunki rozwoju OHP woj. ciechanowskiego, sprawy 
kadrowe, protokoły przekazania obowiązków i mienia przez komendantów, odznaczenia, 
meldunki o stanie moralno-politycznym i nastrojach kadry i junaków,, akcje polityczne i 
propagandowe, czyny społeczne, działalność wychowawcza, kulturalna i oświatowa, sport i 
turystka, resocjalizacja, sprawy współzawodnictwa, opracowanie monograficzne „Mławskie 
harcerstwo 1913–1983”. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

672 

1. Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej Zarząd Wojewódzki w Ciechanowie, nr zespołu 
492 

2. 1975–1990 
3. 4 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Uchwały ZG TKKŚ (1986–1988), materiały ze zjazdów (1977–1990), posiedzenia Prezydium 

ZW TKKŚ w Ciechanowie (1975–1990), posiedzenia plenarne ZW TKKŚ w Ciechanowie 
(1975–1990). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

673 

1. Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Ciechanowie województwo ciechanowskie, nr 
zespołu 452 

2. 1975–1981 
3. 174 j.a.; 3,10 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium WRZZ, referaty i wystąpienia, uchwały, 

sprawozdania i informacje tematyczne, akta komisji problemowych (oświaty, szkoleń, ds. 
młodzieży, ds. kobiet pracujących) zawierające protokoły posiedzeń, programy działania, 
plany pracy i sprawozdania z działalności, materiały informacyjne, materiały prac Komisji 
Społeczno-zawodowej (m.in. postulaty załóg pracowniczych województwa ciechanowskiego 
w 1980 r., informacje teleksowe o sytuacji w zakładach pracy we wrześniu i październiku 
1980 r.), sprawy kampanii sprawozdawczo-wyborczej rad zakładowych (ankiety z zebrań, 
informacje o przebiegu, oceny kampanii), Międzyzwiązkowe Konferencje Sprawozdawczo-
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Wyborcze w roku 1975 i 1980, sprawy organizacyjne Rady (zarządzenia i wytyczne CRZZ 
dotyczące zasad funkcjonowania WRZZ w Ciechanowie), księgi narad pracowniczych w 1975 
r., zebrań Sekretariatu od 1.01.1976 r.), materiały dotyczące działalności związków 
zawodowych w zakresie oświaty, kultury i sportu (dotyczące m.in. edukacji ekonomicznej, 
kursów wyrównawczych dla kandydatów na studia na Politechnice Warszawskiej, konkursów 
dziecięcych np. „Barwy przyjaźni” czy „Praca moich rodziców”, warsztatów muzycznych, 
obchodów, zjazdów, plenerów, olimpiad wiedzy o Polsce i świecie współczesnym) — 
informacje i sprawozdania, protokoły posiedzeń komisji konkursowych, programy i 
regulaminy, materiały konkursów dobrej roboty (Do-Ro), racjonalizacji i wynalazczości, 
Międzyzakładowy Klub Mistrza, Wojewódzki Klub Wiedzy o Pracy Ludzkiej, ewidencja 
związkowych placówek upowszechniania kultury, współpraca zagraniczna (m.in. z obwodem 
Chmielnickim w ZSRR), działalność w zakresie sportu, rekreacji, turystyki (Wojewódzka 
Rada Kultury Fizycznej i Turystyki przy współpracy z Towarzystwem Krzewienia Kultury 
Fizycznej) — protokoły posiedzeń Plenum Rady, sprawozdania i informacje z działalności, 
dokumentacja imprez sportowo-rekreacyjnych (m.in. plany, programy i kalendarze, 
komunikaty i sprawozdania), dokumentacja skarg, zażaleń i listów w sprawie odznaczeń 
(wnioski i rejestr odznaczonych), narady z aktywem związkowym, informacje i sprawozdania 
własne i zakładów pracy dotyczące pracy ideowo-wychowawczej, powodzi w Pułtusku w 
roku 1979. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

674 

1. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” w 
Czernicach Borowych, nr zespołu 916 

2. 1980–1981 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Protokoły zebrań, uchwały. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

675 

1. Mławski Okręgowy Związek Strzelectwa Sportowego, nr zespołu 1262 
2. 1991–2009 
3. 34 j.a.; 0,70 m.b. 
4. Protokoły zebrań ogólnych, posiedzeń Zarządu i komisji rewizyjnej, protokoły nadania 

odznaki strzeleckiej oraz egzaminu na patent strzelecki. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

10. Partie polityczne, podległe organizacje, ruchy społeczne 

10.1. Partie polityczne 

676 

1. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Komitet Miejsko-Gminny w Raciążu, nr zespołu 1260 
2. 1969–1974 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Protokoły wyborów w POP, wykazy członków. 
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5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

677 

1. Komitet Gromadzki PZPR w Gąsocinie powiat ciechanowski, nr zespołu 487 
2. 1968–1971 
3. 2 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Plany pracy oraz akta KG PZPR w Gąsocinie, sprawozdania z wykonania zadań i planów 

gospodarczych na terenie działania gromady Sońsk oraz uchwały i inne sprawozdania KG 
PZPR w Gąsocinie. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

678 

1. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Komitet Gromadzki w Kraszewie Gaczułtach, nr 
zespołu 1261 

2. 1966–1968 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń komitetu gromadzkiego. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

679 

1. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Komitet Gromadzki w Raciążu, nr zespołu 1259 
2. 1965–1968 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń komitetu gromadzkiego. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

680 

1. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Komitet Gminny w Czernicach Borowych, nr zespołu 
915 

2. 1977 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Zadania społeczno-gospodarcze gminy na 1977 r. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

681 

1. Podstawowa Organizacja Partyjna Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Malinowie, nr zespołu 
1012 

2. 1957–1978 
3. 4 j.a.; 0,08 m.b. 
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4. Protokoły współpracy z partiami i organizacjami politycznymi, sprawy członkowskie, 
dzienniki pracy, zbiór broszur.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

682 

1. PZPR i ZSL w powiecie mławskim, nr zespołu 584 
2. 1955–1971 
3. 8 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Akta Podstawowych Organizacji Partyjnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w 

gromadach powiatu mławskiego i CUSiK, informacje i sprawozdania, sprawy członkowskie 
oraz protokoły posiedzeń Komitetu Gromadzkiego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w 
Kowalewku. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

683 

1. Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej Rada Wojewódzka w Ciechanowie, nr zespołu 860 
2. 1990–1997 
3. 16 j.a.; 0,14 m.b. 
4. Dokumenty zjazdów wojewódzkich partii, protokoły posiedzeń Komitetu Wykonawczego i 

Rady Wojewódzkiej, konwencje wojewódzkie partii. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

684 

1. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe Komitet Gromadzki i Gminny w Iłowie-Osadzie, nr 
zespołu 816 

2. 1969–1989 
3. 23 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Sprawy członkowskie i organizacyjne, meldunki z zebrań sprawozdawczo-wyborczych, plany 

pracy i sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń i narad. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

685 

1. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe Komitet Gminny w Krasnem, nr zespołu 885 
2. 1983–1989 
3. 22 j.a.; 0,15 m.b. 
4. Plany pracy i protokoły posiedzeń Prezydium, akta Gminnej Komisji Rewizyjnej, zespoły 

problemowe, dokumentacja Gminnego Zjazdu Delegatów, skład osobowy, ankiety i 
sprawozdania statystyczne, akta kół wiejskich. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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10.2. Ruchy społeczne 

686 

1. Front Jedności Narodu Komitet Wojewódzki w Ciechanowie województwo ciechanowskie, nr 
zespołu 469 

2. 1975–1982 
3. 14 j.a.; 0,80 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń WK FJN, materiały dotyczące działalności komisji i zespołów 

działających przy WK FJN, wykaz osób odznaczonych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

687 

1. Front Jedności Narodu Komitet Powiatowy w Działdowie, nr zespołu 771 
2. 1958–1972 
3. 36 j.a.; 0,40 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń i narad komitetu, plany pracy i sprawozdania z działalności, sprawy 

osobowe członków, akta komisji, dokumentacja uroczystości i obchodów, protokoły spotkań 
wyborców z kandydatami na posłów i radnych, wytyczne do działalności, sprawy polityczno-
organizacyjne wyborów, dokumentacja poszczególnych komitetów terenowych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

688 

1. Front Jedności Narodu. Komitet Powiatowy w Mławie, nr zespołu 591 
2. 1952–1973 
3. 27 j.a.; 0,40 m.b. 
4. Plany pracy i sprawozdania, protokoły posiedzeń Prezydium, Plenum i komisji, sprawy 

organizacyjne, sprawy czynów społecznych, składy osobowe, działalność sądów społecznych, 
wybory do rad narodowych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

689 

1. Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Żurominie, nr zespołu 731 
2. 1956–1975 
3. 120 j.a.; 1,20 m.b. 
4. Sprawy organizacyjne i wytyczne działania, protokoły posiedzeń komitetu z załącznikami, 

protokoły narad, programy działania i plany pracy i sprawozdania z ich wykonania i protokoły 
przeprowadzonych kontroli, programy obchodów rocznic, organizowanych imprez i 
konkursów, akta komitetów, komisji i zespołów problemowych, akta komitetów terenowych 
(gromadzkich i gminnych) oraz dokumentacja dotycząca wyborów. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 
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690 

1. Front Jedności Narodu Komitet Miejski w Raciążu powiat Sierpc, nr zespołu 775 
2. 1968–1970 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń i informacje o działalności komitetu. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

691 

1. Front Jedności Narodu Komitet Miejsko-Gminny w Działdowie, nr zespołu 769 
2. 1976–1983 
3. 16 j.a.; 0,15 m.b. 
4. Protokoły zebrań przedwyborczych z kampanii wyborczej do WRN w Ciechanowie, komitety 

osiedlowe-protokoły zebrań, protokoły posiedzeń i narad, wnioski i postulaty komitetów 
osiedlowych, sprawy organizacyjne i osobowe komitetu, plany pracy i kierunki działania oraz 
informacje i sprawozdania z działalności. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

692 

1. Front Jedności Narodu Komitet Miejsko-Gminny w Lidzbarku, nr zespołu 869 
2. 1976–1982 
3. 19 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń, spotkania radnych z wyborcami, rejestr wniosków i postulatów, akta 

komisji profilaktyki społecznej, programy czynów społecznych na 35-lecie PRL. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

693 

1. Front Jedności Narodu Komitet Miejsko-Gminny w Żurominie, nr zespołu 1236 
2. 1973–1983 
3. 17 j.a.; 0,07 m.b. 
4. Plany pracy z lat 1976-1980, protokoły posiedzeń Komitetu, sprawozdania z działalności, 

wykazy osób odznaczonych, wytyczne i informacje w sprawie zakończenia działalności. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

694 

1. Front Jedności Narodu Komitet Gromadzki w Dzierzgowie powiat Przasnysz, nr zespołu 784 
2. 1962–1971 
3. 2 j.a.; 0,02 m.b. 
4. Protokoły zebrań komitetu. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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695 

1. Front Jedności Narodu Komitet Gromadzki w Koziebrodach powiat Sierpc, nr zespołu 780 
2. 1963–1969 
3. 2 j.a.; 0,02 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń, programy wyborcze, sprawozdania z działalności, informacje o 

komitetach terenowych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

696 

1. Front Jedności Narodu Komitet Gromadzki w Krajkowie, nr zespołu 781 
2. 1966 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń Komitetu. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

697 

1. Front Jedności Narodu Komitet Gromadzki w Siemiątkowie Koziebrodzkim powiat Sierpc, nr 
zespołu 783 

2. 1960–1972 
3. 2 j.a.; 0,02 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń, akta komitetów terenowych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

698 

1. Front Jedności Narodu Komitet Gminny w Dzierzgowie, nr zespołu 977 
2. 1973–1981 
3. 8 j.a.; 0,03 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń, plany pracy, protokoły zebrań wiejskich, skład osobowy Komitetu. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

699 

1. Front Jedności Narodu Komitet Gminny w Krasnem, nr zespołu 887 
2. 1974–1976 
3. 3 j.a.; 0,03 m.b. 
4. Plany pracy, protokoły posiedzeń. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

700 

1. Front Jedności Narodu Komitet Gminny w Lubowidzu, nr zespołu 1004 
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2. 1977–1978 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Plan pracy i protokoły posiedzeń.  
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

701 

1. Front Jedności Narodu Komitet Gminny w Opinogórze Górnej, nr zespołu 967 
2. 1973–1978 
3. 3 j.a.; 0,02 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń Komitetu, skład osobowy, sprawy organizacyjne. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

702 

1. Front Jedności Narodu Komitet Gminny w Płośnicy, nr zespołu 802 
2. 1974–1980 
3. 3 j.a.; 0,02 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń, sprawy osobowe i gminnej rady kobiet. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

703 

1. Front Jedności Narodu Komitet Gminny w Rybnie, nr zespołu 848 
2. 1973 
3. 5 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Skład osobowy komitetu, protokoły posiedzeń, plany działania. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

704 

1. Front Jedności Narodu Komitet Gminny w Siemiątkowie Koziebrodzkim, nr zespołu 948 
2. 1973–1978 
3. 6 j.a.; 0,02 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń, programy działania, plany pracy, sprawozdania z działalności. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

705 

1. Front Jedności Narodu Komitet Gminny w Szreńsku, nr zespołu 984 
2. 1973–1984 
3. 2 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Plany pracy, protokoły posiedzeń, składy osobowe. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
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7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

706 

1. Front Jedności Narodu Komitet Gminny w Wieczfni Kościelnej, nr zespołu 842 
2. 1973–1974 
3. 3 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

707 

1. Liga Kobiet Polskich Zarząd Wojewódzki w Ciechanowie, nr zespołu 497 
2. 1975–1990 
3. 19 j.a.; 0,32 m.b. 
4. Bilanse i sprawozdawczość finansowa, organizacja jednostki własnej, protokoły posiedzeń 

plenarnych i posiedzeń Prezydium, kroniki ciechanowskiej Ligi Kobiet Polskich. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

708 

1. Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Wojewódzka w Ciechanowie 
województwo ciechanowskie, nr zespołu 491 

2. 1982–1989 
3. 7 j.a.; 0,45 m.b. 
4. Protokoły zjazdów wojewódzkich PRON (1983, 1987), protokoły posiedzeń plenarnych RW 

PRON (1982–1989), protokoły posiedzeń Prezydium Rady Wojewódzkiej PRON (1983–
1989), protokoły posiedzeń komisji stałych RW PRON, protokoły narad przewodniczących 
rad PRON stopnia podstawowego (1983–1989), statystyczne opracowania końcowe RW 
PRON (1984–1989), odciski pieczęci. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

709 

1. Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Miejsko-Gminna w Lidzbarku, nr zespołu 
868 

2. 1982–1989 
3. 36 j.a.; 0,25 m.b. 
4. Sprawy osobowe, plany pracy, protokoły posiedzeń Rady i Prezydium, zebrań 

sprawozdawczo-wyborczych, dokumentacja zjazdów i konferencji, zebrań konsultacyjnych 
kandydatów na radnych, zgłaszanie wniosków, sprawozdania i informacje. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

710 

1. Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Miejsko-Gminna w Żurominie, nr zespołu 
1235 
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2. 1985–1989 
3. 8 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Harmonogram działania na lata 1985-1986, plany pracy Rady i Prezydium, protokoły 

posiedzeń Rady i Prezydium, protokoły III zjazdu, sprawozdanie z przebiegu kampanii 
sprawozdawczo-wyborczej w 1985 r. protokoły i uchwały w sprawie zakończenia działalności 
w 1989 r. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

711 

1. Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Gminna w Czernicach Borowych, nr 
zespołu 917 

2. 1982–1987 
3. 2 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Protokoły zebrań Rady Gminnej PRON. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

712 

1. Gminny Komitet Ocalenia Narodowego w Płośnicy, nr zespołu 803 
2. 1982 
3. 2 j.a.; 0,02 m.b. 
4. Wytyczne organizacyjne, listy kandydatów, protokoły posiedzeń. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

713 

1. Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Gminna w Lubowidzu, nr zespołu 1003 
2. 1982–1988 
3. 6 j.a.; 0,02 m.b. 
4. Organizacja i działalność Ruchu, protokoły zjazdów i posiedzeń, dokumentacja organizacji 

kampanii wyborczych do rad narodowych.  
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

714 

1. Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Gminna w Naruszewie, nr zespołu 1020 
2. 1985–1988 
3. 1 j.a.; 0,02 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń PRON w Naruszewie.  
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

715 

1. Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Gminna w Płośnicy, nr zespołu 804 
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2. 1982– 1988 
3. 10 j.a.; 0,06 m.b. 
4. Wytyczne organizacyjne, informacje o działalności i stanie organizacyjnym, dokumentacja 

zjazdów gminnych, plany pracy i protokoły posiedzeń, organizacja kampanii wyborczych do 
rad narodowych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

716 

1. Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Gminna w Radzanowie, nr zespołu 1041 
2. 1986–1988 
3. 7 j.a.; 0,03 m.b. 
4. Informacje z działalności, plany pracy, protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady PRON 

w Radzanowie.  
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

10.3. Organizacje młodzieżowe 

717 

1. Związek Walki Młodych Zarząd Powiatowy w Ciechanowie, nr zespołu 1108 
2. 1945–1947 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Sprawozdanie z działalności, wnioski, sprawy finansowe, korespondencja. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

718 

1. Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Zarząd Gminny w Krasnem, nr zespołu 888 
2. 1981–1989 
3. 43 j.a.; 0,35 m.b. 
4. Plany pracy, akta gminnych konferencji sprawozdawczo-wyborczych, plany i sprawozdania 

kół, sprawozdawczość statystyczna, kontrole zewnętrzne, dokumentacja z zakresu 
współzawodnictwa powszechnego kół, protokoły narad przewodniczących kół, teczki 
poszczególnych kół zawierające sprawozdania z działalności oraz materiały informacyjne i 
propagandowe Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w 
Ciechanowie. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

11. Organizacje wojskowe 
719 

1. Komenda Obwodu Mławskiego Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, nr zespołu 787 
2. 1941–1944 
3. 60 j.a.; 0,25 m.b. 



 229 

4. Akta dotyczące organizacji Komendy, ośrodków, placówek, oddziałów wojskowych i służb 
bezpieczeństwa tzw. drużyn ochronnych, sprawy związane z powołaniem organizacji pod 
nazwą Polskie Zbrojne Powstanie w 1942 r., wykazy osobowe członków Komendy, ośrodków 
i placówek z podaniem pseudonimów, notatki z odpraw pisane ręcznie i z użyciem skrótów 
dotyczące spotkań Komendanta Obwodu z komendantami placówek i Sztabem Obwodu 
(jedna notatka z odprawy w komendzie podokręgu w 1942 r.), rozkazy i instrukcje wyższych 
szczebli dowodzenia (m.in. Komenda Sił Zbrojnych w Kraju, Komendy Okręgu Warszawa, 
Sztabu Obszaru Warszawskiego) dotyczące spraw organizacyjnych, personalnych, nominacji, 
wyroków śmierci, dywersji i sabotażu, meldunki, oświadczenia podległych placówek i osób, 
raporty sytuacyjne, wykazy członków i stanów osobowych, wyniki inspekcji, raporty i 
sprawozdania, raporty stanu i dyslokacji nieprzyjaciela, listy A,B i C — Polaków, Niemców i 
Ukraińców, rozkazy i szyfrogramy okręgu i podokręgu, komendy sił zbrojnych, dowództwa 
NSZ i POZ, instrukcje bojowe, szkolenia, obsługa broni, fragmenty prasy konspiracyjnej. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

720 

1. Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w Ciechanowie, powiat 
ciechanowski, nr zespołu 97 

2. 1951–1955 
3. 28 j.a.; 0,30 m.b. 
4. Sprawozdania opisowe i statystyczne zawierające dane dotyczące liczby członków 

organizacji, kół zainteresowań, zespołów artystycznych, plany i sprawozdania wykładowców, 
sprawozdania z obchodów świąt państwowych, imprez kulturalno-oświatowych, sportowych, 
festynów, protokoły kontroli zewnętrznych (komendy wojewódzkiej) i wewnętrznych w 
hufcach gromadzkich, skargi i zażalenia, czyny społeczne, sprawy kadrowe. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

721 

1. Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w Mławie, nr zespołu 90 
2. 1953–1955 
3. 30 j.a.; 0,51 m.b. 
4. Sprawozdawczość i statystyka, zarządzenia Wydziału Gospodarczego, plany pracy 

wykładowców i sprawozdania z ich wykonania, szkolenie młodzieży i pracowników, akcja 
kulturalno-oświatowa i propagandowa, prace społeczne, listy skierowań do brygad (1953), 
werbunek do szkół zawodowych, skargi zażalenia i reklamacje oraz sprawy kadrowe. Spis 
roboczy: rozkazy dzienne z lat 1951–1952, zarządzenia i wytyczne, sprawozdania ogólne i 
statystyka (1954), rozkazy kadry wojewódzkiej i powiatowej, protokoły zdawczo-odbiorcze 
broni i amunicji. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 
8. Grochowski A., Materiały archiwalne do dziejów powiatu mławskiego, „Studia mazowieckie” 

1996–1997, nr 1–2, s. 51–71. 

722 

1. Powiatowa Komenda Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w Płońsku, nr zespołu 1157 
2. 1948–1955 
3. 39 j.a.; 0,40 m.b. 
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4.  Protokoły posiedzeń i plany pracy kolektywu KP, plany pracy praktyczno-szkoleniowej w 
hufcach gminnych, rozkazy dzienne i zarządzenia komendanta powiatowego z lat 1951–1954 
(sygn. 4–9), plany pracy i sprawozdania KP, plany pracy polityczno-wychowawczej, 
sprawozdania z obchodów, uroczystości i akcji (sygn. 13), sprawozdania i meldunki 
informacyjne komend gminnych (sygn. 14–18), sprawozdania i meldunki informacyjne KP, 
plany i zestawienia statystyczne prac społecznych gminne i powiatowe (sygn. 20–30). 

5. Język polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy.  

12. Akta metrykalne i stanu cywilnego 

12.1. Gminy 

723 

1. Akta stanu cywilnego gminy Baboszewo powiat płoński, nr zespołu 501 
2. [1686] 1808–1825 
3. 23 j.a.; 0,38 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1825; akta zapowiedzi z lat 1808–1809; alegata z lat 

1815–1818; sumariusz urodzonych, zaślubionych, zmarłych z lat 1686–1808. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ, (nr mkf. 301 399–301 416). 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy, spis roboczy. 

724 

1. Akta stanu cywilnego gminy Bieżuń powiat żuromiński, nr zespołu 360 
2. 1822–1825 
3. 5 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Alegata z lat 1822–1825. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

725 

1. Akta stanu cywilnego gminy Bogurzyn powiat mławski, nr zespołu 272 
2. 1736–1825 
3. 28 j.a.; 0,25 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1825, akta zapowiedzi z lat 1818–1825, alegata z lat 

1817–1823, sumariusz ogólny za lata 1736–1813. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825 (nr mkf. 305 850–305 863). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

726 

1. Akta stanu cywilnego gminy Chamsk powiat żuromiński, nr zespołu 361 
2. 1707–1825 
3. 61 j.a.; 0,59 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1825, akta zapowiedzi z lat 1808–1825, alegata z lat 

1808–1809, 1819–1825, sumariusz ogólny UMZ z lat 1707–1808. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825, (nr mkf. 306 793–306 836). 
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7. Inwentarz książkowy. 

727 

1. Akta stanu cywilnego gminy Chociszewo powiat płoński, nr zespołu 506 
2. 1824–1825 
3. 2 j.a.; 0,03 m.b. 
4. Alegata z lat 1824–1825. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

728 

1. Akta stanu cywilnego gminy Ciechanów, nr zespołu 252 
2. 1808–1825 
3. 66 j.a.; 1,30 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1825, akta zapowiedzi z lat 1808–1825, alegata z lat 

1808–1816, 1825. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825 (nr mkf. 304 547–304 591). 
7. Inwentarz książkowy. 

729 

1. Akta stanu cywilnego gminy Cieksyn powiat płoński, nr zespołu 502 
2. [1672] 1808–1825 
3. 29 j.a.; 0,51 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1825; akta zapowiedzi z lat 1811–1816; alegata z lat 

1810–1823, 1825; sumariusz urodzonych, zaślubionych, zmarłych z lat 1672–1808. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ, (nr mkf. 301 629–301 644). 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy, spis roboczy. 

730 

1. Akta stanu cywilnego gminy Ciemniewko powiat ciechanowski, nr zespołu 253 
2. 1808–1825 
3. 24 j.a.; 0,50 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1825, akta zapowiedzi z lat 1808–1825, alegata z lat 

1810–1812, 1825. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825 (nr mkf. 304 676–304 692). 
7. Inwentarz książkowy. 

731 

1. Akta stanu cywilnego gminy Czernice powiat przasnyski, nr zespołu 292 
2. 1808–1825 
3. 25 j.a.; 0,25 m.b. 
4. Księgi metrykalne z lat: U — 1808–1825, M — 1809–1825, Z — 1808–1825, akta 

zapowiedzi z lat 1809–1812, 1819–1822, alegata z roku 1822. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825 (nr mkf. 307 618–307 637). 
7. Inwentarz książkowy. 
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732 

1. Akta stanu cywilnego gminy Czerwińsk powiat płoński, nr zespołu 500 
2. 1812–1814 
3. 1 j.a.; 0,03 m.b. 
4. Alegata z lat 1812–1814. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

733 

1. Akta stanu cywilnego gminy Dąbrowa powiat mławski, nr zespołu 273 
2. 1808–1825 
3. 30 j.a.; 0,37 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1825, akta zapowiedzi z lat 1808–1825, alegata z lat 1808, 

1816–1825. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825 (nr mkf. 305 903–305 917). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

734 

1. Akta stanu cywilnego gminy Dłutowo powiat żuromiński, nr zespołu 362 
2. 1693–1825 
3. 33 j.a.; 0,33 m.b. 
4. Księgi metrykalne z lat: U — 1808–1825, M — 1809–1825, Z — 1808–1825, akta 

zapowiedzi z lat 1809–1825, alegata z lat 1808, 1811–1815, 1818–1825 sumariusze ogólne 
UMZ z lat 1693–1808 i 1694–1829. 

5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825, (nr mkf. 306 740–306 758). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

735 

1. Akta stanu cywilnego gminy Dziektarzewo powiat płoński, nr zespołu 1131 
2. 1808–1925 
3. 17 j.a.; 0,15 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ, alegata do akt małżeństw z lata 1812–1813. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta (nr mkf. 301 684–301 697). 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 

736 

1. Akta stanu cywilnego gminy Dzierzgowo powiat przasnyski, nr zespołu 294 
2. 1808–1825 
3. 15 j.a.; 0,17 m.b. 
4. Księgi metrykalne z lat: U — 1808–1811, 1819–1823, 1825, M — 1808–1812, 1819–1823, 

1825, Z — 1808–1812, 1819–1823, 1825, akta zapowiedzi z lat 1808–1811. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1812, 1819–1823, 1825 (nr mkf. 307 709–307 722). 
7. Inwentarz książkowy. 
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737 

1. Akta stanu cywilnego gminy Glinojeck powiat ciechanowski, nr zespołu 254 
2. 1808–1825 
3. 46 j.a.; 0,30 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1815, 1817–1825, akta zapowiedzi z lat 1808–1815, 

1817–1825 alegata z lat 1810–1811, 1815–1817, 1819–1823, 1825. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1815, 1817–1825 (nr mkf. 304 731–304 759). 
7. Inwentarz książkowy. 

738 

1. Akta stanu cywilnego gminy Gołymin powiat ciechanowski, nr zespołu 255 
2. 1808–1825 
3. 26 j.a.; 0,50 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1825, akta zapowiedzi z lat 1809–1825, alegata z lat 

1812–1815, 1822–1825. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825 (nr mkf. 304 799–304 818). 
7. Inwentarz książkowy. 

739 

1. Akta stanu cywilnego gminy Gralewo powiat płoński, nr zespołu 1125 
2. [1624–1807] 1812–1825 
3. 14 j.a.; 0,18 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1812–1825 oraz sumariusz ogólny UMZ. 
5. Język polski. 
6. Zmikrofilmowano akta (nr mkf. 301 738–310 750). 
7. Inwentarz książkowy. 

740 

1. Akta stanu cywilnego gminy Grodziec powiat płoński, nr zespołu 503 
2. 1809–1825 
3. 4 j.a.; 0,03 m.b. 
4. Alegata z lat 1809–1812, 1824–1825. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

741 

1. Akta stanu cywilnego gminy Gromadzyn powiat płoński, nr zespołu 1129 
2. 1808–1825 
3. 22 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1814, 1819–1825, zapowiedzi z lat 1808–1809, alegata do 

akt małżeństw z lat 1809–1811, 1824–1825. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta (nr mkf. 301791–301 806). 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 
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742 

1. Akta stanu cywilnego gminy Grudusk powiat ciechanowski, nr zespołu 256 
2. 1808–1825 
3. 20 j.a.; 0,40 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1813, 1817–1825, akta zapowiedzi z lat 1808–1813, 

1817–1823, 1825, alegata z lat 1809–1810, 1817, 1821–1822, 1825. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1813, 1817–1825 (nr mkf. 304 858–304 873). 
7. Inwentarz książkowy. 

743 

1. Akta stanu cywilnego gminy Gumino powiat płoński, nr zespołu 1128 
2. [1793] 1808–1825 
3. 16 j.a.; 0,15 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lata 1808–1811, 1818–1825, zapowiedzi z lat 1808–1809, 

sumariusz ogólny UMZ z lat 1793–1819. 
5. J. polski. 
6. Zmikrofilmowano akta (nr mkf. 301 885–301 898). 
7. Inwentarz książkowy. spis zdawczo-odbiorczy. 

744 

1. Akta stanu cywilnego gminy Joniec powiat płoński, nr zespołu 1132 
2. 1808–1825 
3. 15 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Księgo metrykalne UMZ z lat 1808–18113, 1815–1825. 
5. J. polski. 
6. Zmikrofilmowano akta (nr mkf. 301 939–301 952). 
7. Inwentarz książkowy. 

745 

1. Akta stanu cywilnego gminy Kamienica powiat płoński, nr zespołu 499 
2. [1737] 1808–1825 
3. 26 j.a.; 0,50 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1813, 1816–1825; alegata z lat 1809–1813, 1816–1819, 

1821–1825; sumariusz urodzonych, zaślubionych, zmarłych z lat 1737–1808. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ (nr mkf. 302 066–302 077). 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy, spis roboczy. 

746 

1. Akta stanu cywilnego gminy Koziczynek powiat ciechanowski, nr zespołu 257 
2. 1808–1825 
3. 16 j.a.; 0,30 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1811, 1814–1825, akta zapowiedzi z lat 1810–1811, 

1814–1825, alegata z lat 1821–1822, 1824–1825. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1811, 1814–1825 (nr mkf. 304 913–304 925). 
7. Inwentarz książkowy. 
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747 

1. Akta stanu cywilnego gminy Krasne powiat ciechanowski, nr zespołu 258 
2. 1808–1825 
3. 29 j.a.; 0,60 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1825, akta zapowiedzi z lat 1808–1825, alegata z lat 

1810–1812, 1815–1816, 1820–1821, 1824–1825. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825 (nr mkf. 304 965–304 987). 
7. Inwentarz książkowy. 

748 

1. Akta stanu cywilnego gminy Kraszewo powiat ciechanowski, nr zespołu 259 
2. 1808–1825 
3. 30 j.a.; 0,31 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1819, 1821–1825, akta zapowiedzi z lat 1808–1819, 

1821–1825, alegata z lat 1810–1824. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1819, 1821–1825 (nr mkf. 305 027–305 044). 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 

749 

1. Akta stanu cywilnego gminy Kroczewo powiat płoński, nr zespołu 1138 
2. [1757] 1808–1825 
3. 19 j.a.; 0,20 m.b.   
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1809–1812, 1817–1825, alegata do akt małżeństw z lat 1810–

1811, 1818–1820, 1823–1825, sumariusz ogólny UMZ z lat 1757–1808. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta (nr mkf. 302 116–302 126). 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 

750 

1. Akta stanu cywilnego gminy Królewo powiat płoński, nr zespołu 1137 
2. 1808–1825 
3. 20 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ. 
5. J. polski. 
6. Zmikrofilmowano akta (nr mkf. 302 006–302 025). 
7. Inwentarz książkowy. 

751 

1. Akta stanu cywilnego gminy Krysk powiat płoński, nr zespołu 505 
2. [1745] 1808–1825 
3. 27 j.a.; 0,33 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1825; alegata z lat 1812–1823, 1823; sumariusz 

urodzonych, zaślubionych, zmarłych z lat 1745–1808. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ (nr mkf. 302 219–302 236). 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy, spis roboczy. 
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752 

1. Akta stanu cywilnego gminy Kucice powiat płoński, nr zespołu 1124 
2. [1781] 1808–1825 
3. 19 j.a.; 0,18 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1808–1813, 1818–1825, zapowiedzi: 1808–1809, 

alegata: 1810–1811, 1819–1820, sumariusz ogólny: 1781–1808. 
5. J. polski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ i sumariusz ogólny (nr mkf. 302 167–302 178. 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 

753 

1. Akta stanu cywilnego gminy Kuczbork powiat żuromiński, nr zespołu 363 
2. 1694–1825 
3. 38 j.a.; 0,33 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1825, akta zapowiedzi z lat 1808–1825, alegata z lat 

1811–1812, 1816–1818, 1820–1822, 1825–1826, sumariusz ogólny UMZ z lat 1694–1808. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825 (nr mkf. 306 872–306 898). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

754 

1. Akta stanu cywilnego gminy Kuklin powiat mławski, nr zespołu 274 
2. 1773–1825 
3. 16 j.a.; 0,15 m.b. 
4. Księgi metrykalne z lat: U — z lat 1818–1825, M — 1819–1823, 1825, Z — 1818–1825, akta 

zapowiedzi z lat 1819–1825, alegata z lat 1821–1823, 1825, sumariusz ogólny UMZ za lata 
1773–1808. 

5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1818–1825 (nr mkf. 305 957–305 968). 
7. Inwentarz książkowy. 

755 

1. Akta stanu cywilnego gminy Lekowo powiat ciechanowski, nr zespołu 260 
2. 1808–1825 
3. 22 j.a.; 0,50 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1825, akta zapowiedzi z lat 1812–1825, alegata z lat 

1809–1810, 1812–1813. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825 (nr mkf. 305 085–305 104). 
7. Inwentarz książkowy. 

756 

1. Akta stanu cywilnego gminy Lipowiec powiat mławski, nr zespołu 275 
2. 1696–1825 
3. 32 j.a.; 0,41 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1825, akta zapowiedzi z lat 1808–1825, alegata z lat 

1810–1811, 1813, 1816–1825, sumariusz ogólny UMZ za lata 1696–1808. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825 (nr mkf. 306 001–306 018). 
7. Inwentarz książkowy. 
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757 

1. Akta stanu cywilnego gminy Lubowidz powiat żuromiński, nr zespołu 364 
2. 1756–1825 
3. 34 j.a.; 0,50 m.b. 
4. Księgi metrykalne z lat: U — 1809–1810, 1812, 1815–1816, 1818–1819, 1821–1825, M — 

1808–1810, 1812, 1815–1825, Z — 1809–1810, 1812, 1815–1816, 1818–1825, akta 
zapowiedzi z lat 1808–1810, 1813–1817, 1819–1825, alegata z lat 1808–1813, 1818–1825, 
sumariusz ogólny UMZ z lat 1756–1796. 

5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1810, 1812, 1815–1825, (nr mkf. 306 965–306 981). 
7. Inwentarz książkowy. 

758 

1. Akta stanu cywilnego gminy Łopacin powiat ciechanowski, nr zespołu 261 
2. 1809–1825 
3. 28 j.a.; 0,30 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1809–1825, akta zapowiedzi z lat 1809–1825, alegata z lat 

1810–1814, 1816–1822, 1824–1825. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1809–1825 (nr mkf. 305 144–305 159). 
7. Inwentarz książkowy. 

759 

1. Akta stanu cywilnego gminy Łysakowo powiat ciechanowski, nr zespołu 262 
2. 1808–1824 
3. 20 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1824, akta zapowiedzi z lat 1808–1819, alegata z lat 

1810–1811, 1813–1819, 1824. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1824 (nr mkf. 305 199–305 212). 
7. Inwentarz książkowy. 

760 

1. Akta stanu cywilnego gminy Malużyn powiat ciechanowski, nr zespołu 263 
2. 1808–1825 
3. 31 j.a.; 0,30 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1825, akta zapowiedzi z lat 1809–1825, alegata z lat 

1821–1822, 1824–1825. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825 (nr mkf. 305 253–305 275). 
7. Inwentarz książkowy. 

761 

1. Akta stanu cywilnego gminy Mława powiat mławski, nr zespołu 271 
2. 1808–1825 
3. 39 j.a.; 0,71 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1825, akta zapowiedzi z lat 1808–1825, alegata z lat 

1810–1811, 1817, 1819–1825. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825 (nr mkf. 305 707–305 774). 
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7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

762 

1. Akta stanu cywilnego gminy Naruszewo powiat płoński, nr zespołu 504 
2. [1676] 1808–1825 
3. 34 j.a.; 0,19 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1825; akta zapowiedzi z lat 1808–1811; alegata z lat 

1809–1811, 1817–1818, 1822; sumariusz urodzonych, zaślubionych, zmarłych z lat 1676–
1808. 

5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ (nr mkf. 302 543–302 563). 
7. Inwentarz książkowy, spis zsdawczo-odbiorczy, spis roboczy. 

763 

1. Akta stanu cywilnego gminy Niedzbórz powiat ciechanowski, nr zespołu 264 
2. 1808–1825 
3. 25 j.a.; 0,30 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1825, akta zapowiedzi z lat 1808–1825, alegata z lat 

1819–1820. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825 (nr mkf. 305 316–305 336). 
7. Inwentarz książkowy. 

764 

1. Akta stanu cywilnego gminy Opinogóra powiat ciechanowski, nr zespołu 265 
2. 1825 
3. 4 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z 1825 roku, akta zapowiedzi z 1825 r. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ za 1825 (nr mkf. 305 376–305 378). 
7. Inwentarz książkowy. 

765 

1. Akta stanu cywilnego gminy Pałuki powiat ciechanowski, nr zespołu 266 
2. 1808–1825 
3. 21 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1825, akta zapowiedzi z lat 1808–1825. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825 (nr mkf. 305 419–305 438). 
7. Inwentarz książkowy. 

766 

1. Akta stanu cywilnego gminy Pawłowo powiat przasnyski, nr zespołu 297 
2. 1817–1825 
3. 12 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1817–1825, akta zapowiedzi z lat 1817–1825. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1817–1825 (nr mkf. 307 820–307 899). 
7. Inwentarz książkowy. 
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767 

1. Akta stanu cywilnego gminy miasta Płońsk, nr zespołu 1126 
2. 1808–1810 
3. 8 j.a.; 0,14 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ i zapowiedzi. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

768 

1. Akta stanu cywilnego gminy Płońsk powiat płoński, nr zespołu 1127 
2. 1808–1825 
3. 33 j.a.; 0,45 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1811, 1818–1825, zapowiedzi z lat 1822–1823 oraz 

alegata do akt małżeństw z roku 1824. 
5. J. polski, łaciński, 
6. Zmikrofilmowano akta (nr mkf. 30 262–30 295). 
7. Inwentarz książkowy. 

769 

1. Akta stanu cywilnego gminy Radzanów powiat mławski, nr zespołu 276 
2. 1709–1825 
3. 47 j.a.; 0,41 m.b. 
4. Księgi metrykalne z lat: U — 1808–1825, M — 1809–1825, Z — 1808–1825, akta 

zapowiedzi z lat 1808–1825, alegata z lat 1810–1816, 1821–1823, sumariusz ogólny UMZ za 
lata 1709–1807. 

5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825 (nr mkf. 306 062–306 094). 
7. Inwentarz książkowy. 

770 

1. Akta stanu cywilnego gminy Radzymin powiat płoński, nr zespołu 1123 
2. [1618] 1808–1825 
3. 25 j.a.; 0,29 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1808–1812, 1816–1823, 1825, zapowiedzi: 1809–1812, 

sumariusz ogólny z lat 1618–1808, alegata: 1816–1817, 1819–1822. 
5. J. polski, łacina 
6. Zespół zmikrofilmowany częściowo (nr mkf. 302 738–302 754). 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 

771 

1. Akta stanu cywilnego gminy Sarbiewo powiat płoński, nr zespołu 1134 
2. [1721] 1808–1825 
3. 16 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lata 1808–1809, 18161825, zapowiedzi z lat 1808–1809, alegata do 

akt małżeństw z lat 1820–1821, sumariusz ogólny z lat 1721–1808. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zespół zmikrofilmowany (nr mkf. 302 958–302 971). 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 
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772 

1. Akta stanu cywilnego gminy Sarnowo, nr zespołu 928 
2. 1815–1825 
3. 10 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Alegata. 
5. J. polski, łacina. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy, spis roboczy. 

773 

1. Akta stanu cywilnego gminy Skołatowo powiat płoński, nr zespołu 1133 
2. [1610] 1808–1820 
3. 10 j.a.; 0,22 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1812, 1818–1820, sumariusz ogólny UMZ z lat 1610–

1808. 
5. J. polski. 
6. Zmikrofilmowano akta (nr mkf. 302 849–302 857). 
7. Inwentarz książkowy. 

774 

1. Akta stanu cywilnego gminy Sochocin powiat płoński, nr zespołu 1135 
2. [1678] 1808–1825 
3. 25 j.a.; 0,37 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1825, zapowiedzi z lat 1808–1809, alegata do akt 

małżeństw z lat 1818–1820, sumariusz ogólny UMZ z lat 1678–1808. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zespół mikrofilmowany (nr mkf. 302 898–302 918). 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 

775 

1. Akta stanu cywilnego gminy Sońsk powiat ciechanowski, nr zespołu 267 
2. 1808–1825 
3. 26 j.a.; 0,50 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1825, akta zapowiedzi z lat 1808–1825, alegata z lat 1811, 

1813–1814, 1817–1819, 1825. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825 (nr mkf. 305 481–305 500). 
7. Inwentarz książkowy. 

776 

1. Akta stanu cywilnego gminy Strzegowo powiat mławski, nr zespołu 278 
2. 1781–1825 
3. 30 j.a.; 0,27 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1814, 1817–1825, akta zapowiedzi z lat 1808–1813, 

1819–1825, sumariusz ogólny UMZ za lata 1696–1808. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825 (nr mkf. 306 001–306 018). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 
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777 

1. Akta stanu cywilnego gminy Stupsk powiat mławski, nr zespołu 277 
2. 1765–1825 
3. 53 j.a.; 0,22 m.b. 
4. Księgi metrykalne z lat: U — 1808–1824, M — 1808–1825, Z — 1808–1825, akta 

zapowiedzi z lat 1811–1817, 1821–1822, alegata z lat 1817–1824, sumariusz ogólny UMZ za 
lata 1765–1817. 

5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825 (nr mkf. 306 168–306 209). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

778 

1. Akta stanu cywilnego gminy Sulerzyż powiat ciechanowski, nr zespołu 268 
2. 1808–1825 
3. 32 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Księgi metrykalne z lat: U — 1808–1817, 1819–1825, M — 1811–1817, 1819–1825, Z — 

1808–1825, akta zapowiedzi z lat 1811–1825, alegata z lat 1816–1818, 1820–1821, 1825. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825 (nr mkf. 305 540–305 562). 
7. Inwentarz książkowy. 

779 

1. Akta stanu cywilnego gminy Szreńsk powiat mławski, nr zespołu 279 
2. 1682–1825 
3. 36 j.a.; 0,67 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1825, akta zapowiedzi z lat 1808–1823, alegata z lat 

1810–1811, sumariusz ogólny UMZ za lata 1682–1807. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825 (nr mkf. 306 359–306 307). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

780 

1. Akta stanu cywilnego gminy Szydłowo powiat mławski, nr zespołu 280 
2. 1788–1825 
3. 16 j.a.; 0,13 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1816–1817, 1819–1825, akta zapowiedzi z lat 1816–1817, 

1819–1825, alegata z lat 1820, 1822–1825, sumariusz ogólny UMZ za lata 1788–1808. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1816–1817, 1819–1825 (nr mkf. 306 251–306 259). 
7. Inwentarz książkowy. 

781 

1. Akta stanu cywilnego gminy Unierzyż powiat mławski, nr zespołu 281 
2. 1670–1825 
3. 34 j.a.; 0,35 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1825, akta zapowiedzi z lat 1808–1825, sumariusz ogólny 

UMZ za lata 1670–1808. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825 (nr mkf. 306 428–306 449). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 
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782 

1. Akta stanu cywilnego gminy Węgra powiat przasnyski, nr zespołu 298 
2. 1808–1825 
3. 43 j.a.; 0,65 m.b. 
4. Księgi metrykalne z lat: U — 1808–1818, 1823–1825, M — 1808–1818, 1824–1825, Z — 

1808–1818, 1823–1825, akta zapowiedzi z lat 1808–1818, 1824. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825 (nr mkf. 307 939–307 971). 
7. Inwentarz książkowy. 

783 

1. Akta stanu cywilnego gminy Wieczfnia powiat mławski, nr zespołu 282 
2. 1754–1825 
3. 19 j.a.; 0,26 m.b. 
4. Księgi metrykalne z lat: U — 1815–1825, M — 1808–1825, Z — 1808–1825, akta 

zapowiedzi z lat 1817–1825, sumariusz ogólny UMZ za lata 1754–1808. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825 (nr mkf. 306 545–306 557). 
7. Inwentarz książkowy. 

784 

1. Akta stanu cywilnego gminy Wierzbówiec powiat płoński, nr zespołu 1140 
2. 1808–1825 
3. 20 j.a.; 0,17 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1825, zapowiedzi z lat 1808–1809. 
5. J. polski. 
6. Zespół mikrofilmowany częściowo (nr mkf. 303 120–303 135). 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 

785 

1. Akta stanu cywilnego gminy Wrona powiat płoński, nr zespołu 507 
2. [1772] 1808–1825 
3. 17 j.a.; 0,18 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1811, 1816–1825; alegata z lat 1810–1811, 1818–1819, 

1822; sumariusz urodzonych, zaślubionych, zmarłych z lat 1772–1824. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ (nr mkf. 303 068–303 079). 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy, spis roboczy. 

786 

1. Akta stanu cywilnego gminy Wyszyny powiat mławski, nr zespołu 283 
2. 1787–1825 
3. 16 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Księgi metrykalne z lat: U — 1808–1818, 1820–1825, M — 1808–1818, 1820–1825, Z — 

1808–1825, akta zapowiedzi z lat 1808–1818, 1820–1925 oraz sumariusz ogólny UMZ za lata 
1787–1814. 

5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825 (nr mkf. 306 488–306 500). 
7. Inwentarz książkowy. 
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787 

1. Akta stanu cywilnego gminy Zeńbok powiat ciechanowski, nr zespołu 269 
2. 1809–1825 
3. 12 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Zawartość zespołu stanowią: księgi metrykalne UMZ z lat 1809–1818, 1821–1823, 1825, akta 

zapowiedzi z lat 1809–1818, 1821–1823, 1825, alegata z lat 1811–1817. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1809–1818, 1821–1823, 1825 (nr mkf. 305 602–305 611). 
7. Inwentarz książkowy. 

788 

1. Akta stanu cywilnego gminy Zielona powiat ciechanowski, nr zespołu 270 
2. 1808–1825 
3. 26 j.a.; 0,50 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1825, akta zapowiedzi z lat 1808–1825, alegata z lat 1808, 

1818–1822, 1825. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825 (nr mkf. 305 651–305 667). 
7. Inwentarz książkowy. 

789 

1. Akta stanu cywilnego gminy Zielona powiat żuromiński, nr zespołu 365 
2. 1755–1825 
3. 20 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Księgi metrykalne z lat: U — 1810–1816, 1818–1825, M — 1810–1813, 1818–1825, Z — 

1810–1813, 1818–1825, akta zapowiedzi z lat 1810–1825, alegata z lat 1808, 1810–1812, 
1820–1821, 1824–1825, sumariusz ogólny UMZ z lat 1755–1808. 

5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1810–1813, 1818–1825, (nr mkf. 307 083–307 093). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

790 

1. Akta stanu cywilnego gminy Zieluń powiat żuromiński, nr zespołu 366 
2. 1808–1825 
3. 22 j.a.; 0,19 m.b. 
4. Księgi metrykalne z lat: U — 1808–1810, 1816–1825, M — 1808–1825, Z — 1808–1825, 

akta zapowiedzi z lat 1808–1825, alegata z roku 1822. 
5. J polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825, (nr mkf. 307 026–307 043). 
7. Inwentarz książkowy. 

791 

1. Akta stanu cywilnego gminy Żmijewo powiat mławski, nr zespołu 284 
2. 1749–1825 
3. 28 j.a.; 0,31 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1825, akta zapowiedzi z lat 1816–1817, 1820–1825, 

alegata z lat 1808–1809, 1816–1819, 1823–1825, sumariusz ogólny UMZ za lata 1749–1808. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825 (nr mkf. 306 623–306 641). 
7. Inwentarz książkowy. 
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792 

1. Akta stanu cywilnego gminy Żukowo powiat płoński, nr zespołu 1139 
2. [1676] 1808–1825 
3. 22 j.a.; 0,31 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1825, zapowiedzi z lat 1808–1809, alegata do akt 

małżeństw z lat 1818–1819, sumariusz ogólny UMZ z lat 1676–1807. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zespół mikrofilmowany (nr mkf. 303 223–303 240). 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 

793 

1. Akta stanu cywilnego gminy Żuromin powiat żuromiński, nr zespołu 359 
2. 1808–1825 
3. 38 j.a.; 0,47 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1808–1825, akta zapowiedzi z lat 1808–1811, 1813–1821, 

1823–1825, alegata z lat 1808–1825. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1811, 1813–1821, 1823–1825 (nr mkf. 306 681–306 

696). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

794 

1. Akta stanu cywilnego gminy Żurominek Kapitulny powiat mławski, nr zespołu 285 
2. 1721–1825 
3. 21 j.a.; 0,24 m.b. 
4. Księgi metrykalne z lat: U — 1808–1825, M — 1808–1825, Z — 1808–1812, 1818–1825, 

akta zapowiedzi z lat 1808–1812, 1818–1825, alegata z lat 1811, 1824–1825, sumariusz 
ogólny UMZ za lata 1721–1808. 

5. J. polski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1808–1825 (nr mkf. 306 569–306 582). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

12.2. Wyznanie rzymskokatolickie 

795 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Baboszewo powiat płoński, nr zespołu 447 
2. 1826–1913 
3. 98 j.a.; 1,27 m.b. 
4. Księgi urodzin: 1826–1908, małżeństw i zgonów: 1826–1895, 1902–1908, alegata: 1833–

1834, 1836, 1838–1839, 1843, 1853, 1856, 1860, 1864–1865, 1871, 1873, 1887, 1890, 1898, 
1902, 1906, 1912–1913. 

5. J. polski, rosyjski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1827–1859, 1860–1877 (nr mkf. 301 417–301 456, 320 

179–32 190). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

796 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Bieżuń powiat żuromiński, nr zespołu 615 
2. 1848–1934. 
3. 60 j.a.; 1,13 m.b. 
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4. Księgi urodzin, małżeństw, zgonów: 1856–1908, alegata: 1848, 1852, 1857–1858, 1900, 
1921, 1923, 1930, 1934. 

5. J. polski i rosyjski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1856–1858 (nr mkf. 306 735–306 737). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

797 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Bogurzyn powiat mławski, nr zespołu 655 
2. 1826–1936 
3. 126 j.a.; 1,17 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw, zgonów: 1826–1905, alegata: 1846–1851, 1854, 1856–1857, 

1861–1862, 1864–1867, 1869, 1871, 1875, 1877–1879, 1883–1884, 1887–1892, 1893–1894, 
1897, 1908–1909, 1924, 1926–1927, 1932, 1936. 

5. J. polski, rosyjski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1864 (nr mkf. 305 864–305 902). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

798 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Chamsk powiat żuromiński, nr zespołu 660 
2. 1826–1907 
3. 141 j.a.; 1,80 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw, zgonów: 1826–1907, sumariusz ogólny urodzin, małżeństw i 

zgonów z lat 1904–1905, alegata: 1844–1864, 1866–878, 1882, 1884–1886, 1889–1907. 
5. J. polski, rosyjski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat: 1826–1859 (nr mkf. 306 837–306 870, 306 872). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

799 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Chociszewo powiat płoński, nr zespołu 508 
2. 1826–1874 
3. 5 j.a.; 0,03 m.b. 
4. Alegata z lat 1826, 1829, 1869–1970, 1974. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

800 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Ciechanów, powiat ciechanowski, nr zespołu 
136 

2. 1826–1908 
3. 128 j.a.; 3,47 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów z lat 1826–1908, alegata: 1827, 1842, 1846–1847, 1852, 

1855–1859, 1863–1964, 1871–1872, 1874, 1877–1880, 1882, 1884–1886, 1888,1890–1893, 
1895–1896, 1898–1901. 

5. J. rosyjski, polski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1859, 1861–1865 (nr mkf. 304 952– 304 633). 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

801 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Cieksyn powiat płoński, nr zespołu 431 
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2. 1826–1908 
3. 143 j.a.; 1,58 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1908, alegata: 1826, 1829–1838, 1840–1846, 

1850–1853, 1860–1863, 1866, 1868–1874, 1876–1878, 1881–1884, 1886–1893, 1895–1901, 
1906–1907. 

5. J. polski, rosyjski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1862, 1864–1867 (nr mkf. 301 645–301 683, 320 

202–320 203). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spisy zdawczo-odbiorcze. 

802 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Ciemniewko, powiat ciechanowski, nr 
zespołu 138 

2. 1826–1908 
3. 122 j.a.; 1,26 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów z lat 1826–1827, 1829–1908, alegata: 1826, 1829, 1832–

1834, 1836, 1841–1843, 1846–1848, 1853–1858, 1862–1863, 1865–1866, 1871–1874, 1877, 
1879–1883, 1885, 1887, 1889, 1893, 1901, 1903, 1905. 

5. J. rosyjski i polski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano księgi UMZ z lat 1826–1865 (nr mkf. 304 693–304 730). 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

803 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Czernice Borowe, powiat przasnyski, nr 
zespołu 175 

2. 1826–1909 
3. 86 j.a.; 1,19 m.b. 
4.  Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1873, 1875–1909. 
5. J. rosyjski, polski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1865 (nr mkf. 307 638–307 680). 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

804 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Dąbrowa powiat mławski, nr zespołu 632 
2. 1826–1932 
3. 144 j.a.; 1,71 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw, zgonów: 1826–1907, aneksy: 1840, 1844, 1846–1847, 1849–1855, 

1857–1866, 1868–1870, 1872–1873, 1875–1890, 1895–1896, 1898–1899, 1901, 1903–1905, 
1908, 1912–1913, 1920–1923, 1830,1932. 

5. J. polski, rosyjski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1864 (nr mkf. 305 918–305 956). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

805 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Dłutowo powiat żuromiński, nr zespołu 645 
2. 1826–1938 
3. 127 j.a.; 1,28 m.b. 
4. Księgi urodzin: 1826–1858, 1870–1898, 1900–1907, 1932, zgonów: 1826–1831, 1833–1858, 

1870–1898, 1900–1907, 1931–1938, małżeństw: 1826–1831, 1833–1863, 1870–1898, 1900–
1907, 1932, alegata: 1832–1834, 1845–1859, 1870–1884, 1886–1889, 1891–1892, 1894–
1907, 1937. 
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5. J. polski, rosyjski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta urodzin z lat 1826–1858, małżeństw 1826–1831, 1833–1863, zgonów 

z lat 1826–1831, 1833–1858 (nr mkf. 306 759–306 792). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

Uwaga: część zespołu w AP Olsztyn (nr 1410), 12 j.a. za lata 1859–1869. 

806 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Dziektarzewo powiat płoński, nr zespołu 448 
2. 1826–1908 
3. 103 j.a.; 1,27 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1884, 1886–1908, alegata: 1828, 1832, 1835, 

1850, 1855, 1858–1859, 1862, 1867, 1870, 1874, 1878, 1886, 1888, 1891, 1895, 1898 1904–
1905. 

5. J. polski, rosyjski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1877 (nr mikrof.: 301 698–301 737, 320 226–320 

237. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

807 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Dzierzgowo, powiat przasnyski, nr zespołu 
177 

2. 1826–1907 
3. 83 j.a.; 1,91 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1873, 1975–1907. 
5. J. rosyjski, polski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1865 (nr mikrof.: 307 723–307 762). 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

808 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Glinojeck, powiat ciechanowski, nr zespołu 
139 

2. 1826–1908 
3. 110 j.a.; 1,42 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów z lat 1826–1894, 1896–1908, alegata: 1830, 1832–1834, 

1836, 1840, 1843, 1845–1849, 1853–1860, 1862, 1864–1867, 1873,1906. 
5. J. rosyjski, polski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1865 (nr mkf. 304 760–304 798). 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

809 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Gołymin, powiat ciechanowski, nr zespołu 
140 

2. 1826–1908 
3. 115 j.a.; 1,68 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1908, alegata: 1826–1827, 1832, 1838–1839, 

1844, 1846, 1849–1850, 1852–1854, 1858, 1860–1861, 1864, 1870–1871, 1874–1875, 1878–
1879, 1888, 1891–1895, 1897–1899. 

5. J. rosyjski, polski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1859, 1861–1865 (nr mkf. 304 819–304 857). 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 
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810 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Gradzanowo powiat sierpecki, nr zespołu 
619 

2. 1873–1907 
3. 63 j.a.; 0,84 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw, zgonów: 1873–1907, alegata: 1873–1882, 1884–1886, 1888–

1889, 1894–1901, 1903–1907. 
5. J. rosyjski, polski i łacina. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

Uwaga: część zespołu w AP Płocki (nr 187), 80 j.a. z lat 1826–1893. 

811 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Gralewo powiat płoński, nr zespołu 496 
2. 1826–1908 
3. 93 j.a.; 1,41 m.b. 
4. Księgi metrykalne z lat: U — 1826–1867, 1869–1908, M — 1826–1908, Z — 1826–1908; 

alegata z lat 1840, 1846, 1880, 1892–1893, 1901, 1904. 
5. J. polski, rosyjski, łaciński. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1874, (nr mkf. 301 738–301 750). 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy, spis roboczy. 

812 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Grodziec powiat płoński, nr zespołu 510 
2. 1831–1890 
3. 25 j.a.; 0,14 m.b. 
4. Alegata z lat 1831–1832, 1834, 1836, 1840–1841, 1844, 1846, 1851, 1859, 1871, 1873–1875, 

1877–1879, 1881–1885, 1887, 1890. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

813 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Gromadzyn powiat płoński, nr zespołu 1130 
2. 1826–1868 
3. 81 j.a.; 0,76 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ, alegata do akt małżeństw z lat 1828, 1833–1868. 
5. J. polski, łaciński, rosyjski. 
6. Zmikrofilmowano księgi z lat 1826–1858, 1863–1868 (nr mkf. 301 807–301 839, 320 258–

320 263). 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 

814 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Grudusk, powiat ciechanowski, nr 
zespołu 141 

2. 1826–1908 
3. 109 j.a.; 1,64 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1972, 1974–1976, 1881–1891, 1893–1908 oraz 

alegata: 1828, 1831, 1834–1835, 1838–1839, 1843–1850, 1856, 1858–1861, 1863–1865, 
1867–1872, 1874–1976. 
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5. J. rosyjski, polski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1859, 1861–1865 (nr mkf. 304 874–304 912). 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

815 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Gumino powiat płoński, nr zespołu 437 
2. 1826–1906 
3. 85 j.a.; 0,96 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1906, alegata — 1841, 1860, 1883, 1886. 
5. J. polski, rosyjski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1873 (nr mkf. 301 899–301 938, 320 264–320 271). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spisy zdawczo-odbiorcze. 

816 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Janowiec Kościelny pow. mławski, nr 
zespołu 911 

2. 1860–1883 
3. 3 j.a.; 0,03 m.b. 
4. Alegata z lat 1860, 1883, 1908. 
5. J. rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

817 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Joniec powiat płoński, nr zespolu 432 
2. 1826–1908 
3. 113 j.a.; 1,29 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1908, alegata: 1857–1861, 1863–1879, 1881–

1884, 1996–1888, sumariusz ogólny: 1749–1780. 
5. J. polski, rosyjski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1867 (nr mkf. 301 953–301 992, 320 272–320 273). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

818 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Kamienica powiat płoński, nr zespołu 429 
2. 1826–1907 
3. 132 j.a.; 1,24 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826 1828–1836, 1838–1906, alegata: 1826, 1828–

1829, 1833–11836, 1839–1843, 1845–1868, 1871–1872, 1875–1876, 1883, 1887–1891, 1893, 
1895–1896, 1900–1903, 1905, 1907. 

5. J. polski, rosyjski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1876 (nr mkf. 302 078–302 115, 320 283–320 293). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

819 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Koziczynek, powiat ciechanowski, nr 
zespołu 143 

2. 1826–1908 
3. 112 j.a.; 1,07 m.b. 
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4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1908, alegata: 1833–1838, 1840, 1844–1846, 
1848, 1851–1853, 1855–1856, 1858, 1860, 1863, 1865, 1880, 1887–1888, 1890, 1892–1893, 
1896, 1901, 1903. 

5. J. rosyjski, polski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1859, 1861–1865 (nr mkf. 304 926–304 964). 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy, spisy zdawczo-odbiorcze. 

820 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Koziebrody powiat sierpecki, nr zespołu 622 
2. 1876–1908 
3. 64 j.a.; 0,64 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1876–1908, alegata: 1876–1882, 1884–1908. 
5. J. rosyjski, polski i łacina. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

Uwaga: część zespołu w AP Płock (nr 189), 99 ja z lata 1826–1875, 1937. 

821 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Krajkowo powiat sierpecki, nr zespołu 623 
2. 1876–1908 
3. 60 j.a.; 0,59 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1876–1908, alegata: 1876–1882, 1884–1886, 1888–

1898, 1900–1901, 1903–1904, 1906–1907. 
5. J. rosyjski, polski i łacina. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

Uwaga: część zdespołu w AP Płock (nr 190), 82 j.a. z lat 1826–1875, 1899. 

822 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Krasne, powiat ciechanowski, nr zespołu 
142 

2. 1826–1908 
3. 133 j.a.; 1,92 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1908 i alegata: 1828, 1830, 1832–1835, 1837–

1841, 1843–1844, 1846–1848, 1855, 1860–1863, 1865–1869, 1872, 1876–1878, 1881–1889, 
1892, 1894–1895, 1897, 1899–1901, 1903–1904, 1907. 

5. J. rosyjski, polski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1859, 1861–1865 (nr mkf. 304 988–305 026). 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

823 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Kraszewo, powiat ciechanowski, nr 
zespołu 144 

2. 1826–1906 
3. 119 j.a.; 1,20 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1866, 1868–1906, alegata: 1828–1834, 1839, 

1841–1844, 1847–1849, 1853, 1856–1864, 1870–1873, 1876, 1887–1888, 1896–1899, 1904–
1905. 

5. J. rosyjski, polski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1865 (nr mkf. 305 045–305 084). 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis zdawczo-odbiorczy, spis roboczy. 
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824 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Kroczewo powiat płoński, nr zespolu 430 
2. 1826–1908 
3. 132 j.a.; 1,30 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1908, alegata: 1826–1838, 1840–1842, 1846–

1858, 1862–1871, 1873–1874, 1877, 1879, 1882, 1893, 1899–1900, 1905–1906. 
5. J. polski, rosyjski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1876 (nr mkf. 302 127–302 166, 320 294–320 304). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

825 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Królewo powiat płoński, nr zespołu 433 
2. 1826–1916 
3. 126 j.a.; 1,20 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1908, alegata: 1826–1829, 1831–1834, 1836–

1837, 1850, 1852, 1854–1856, 1868, 1873, 1878, 1880–1885, 1889–1894, 1898–1900, 1902–
1906, 1908, 1912–1913, 1916. 

5. J. polski, rosyjski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1876 (nr mkf. 302 026–302 065, 320 316–320 326). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

826 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Krysk powiat płoński, nr zespołu 443 
2. 1826–1905 
3. 109 j.a.; 1,31 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1905, alegata: 1828, 1831–1832, 1834–1836, 

1845–1846, 1851, 1858, 1861, 1864–1865, 1870, 1872, 1874, 1878–1881, 1883–1886, 1889, 
1894, 1899. 

5. J. polski, rosyjski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1876 (nr mkf. 302 237–302 276, 320 305–320 315). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spisy zdawczo-odbiorcze. 

827 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Kucice powiat płoński, nr zespołu 438 
2. 1826–1906 
3. 114 j.a.; 0,85 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1904, 1906, alegata: 1826, 1838, 1841–1844, 

1848–1852, 1854, 1856–1861, 1865, 1867–1868, 1870–1873, 1875–1876, 1879, 1888, 1896–
1900. 

5. J. polski, rosyjski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1873 (nr mkf. 302 179–302 218, 320 327–320 334). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spisy zdawczo-odbiorcze. 

828 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Kuczbork powiat żuromiński, nr zespołu 634 
2. 1826–1929 
3. 96 j.a.; 1,25 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1837, 1841, 1844–1908, alegata: 1854, 1866, 

1868–1871, 1875, 1879–1881, 1886–1887, 1896, 1900, 1903, 1911, 1922, 1929. 
5. J. polski, rosyjski i łacina. 
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6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1837, 1844–1865 (nr mkf. 306 899–306 932). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

829 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Kuklin powiat mławski, nr zespołu 658 
2. 1826–1866 
3. 52 j.a.; 0,47 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1858, alegata: 1834, 1845–1855, 1857, 1859–

1863, 1865–1866. 
5. J. polski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat: 1826–1858 (nr mkf. 305 969–306 000). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

830 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Lekowo, powiat ciechanowski, nr zespołu 
145 

2. 1826–1908 
3. 117 j.a.; 1,68 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1908, alegata: 1830, 1835, 1838–1841, 1844–

1845, 1847–1850, 1855–1858, 1860–1861, 1863, 1865–1866, 1869–1871, 1873–1874, 1876–
1878, 1887, 1896–1897. 

5. J. rosyjski, polski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1859, 1861–1865 (nr mkf. 305 105–305 143). 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

831 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Lipowiec Kościelny powiat mławski, nr 
zespołu 625 

2. 1826–1929 
3. 103 j.a.; 1,42 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw, zgonów: 1826–1864, 1866–1907, alegata: 1826, 1828–1829, 

1832–1834, 1848, 1852, 1856–1862, 1866–1867, 1873, 1882, 1884, 1888. 
5. J. rosyjski, polski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano księgi UMZ z lat 1826–1864 (nr mkf. 306 019–306 057). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

832 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Lubowidz powiat żuromiński, nr zespołu 654 
2. 1826–1905 
3. 124 j.a.; 1,78 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw, zgonów: 1828, 1830–1839, 1841–1842, 1844–1846, 1848–1859, 

1861–1866, 1878–1905, skorowidze z lat 1826–1827, 1840, 1843, 1847, 1860, 1867, alegata: 
1844–1871, 1873–1875, 1877–1887, 1891–1895, 1902–1903, 1910. 

5.  J. polski, rosyjski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat: 1828, 1830–1839, 1841–1842, 1844–1846, 1848–1859, 

1861–1865 (nr mkf. 306 982–307 015). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

833 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Lutocin powiat żuromiński, nr zespołu 613 
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2. 1856–1908 
3. 100 j.a.; 1,33 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1856–1908, alegata: 1856–1858, 1860–1870, 1872–

1876, 1887–1888, 1890, 1892–1893, 1900–1901, 1903–1904, 1906–1907. 
5. J. polski, rosyjski, łacina. 
6. Akta mikrofilmowane akta UMZ z lat 1856–1865 (nr mkf. 307 016–307 025). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

Uwaga: część zespołu w AP Płock (nr 193), 42 j.a. z lat 1826–1855. 

834 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Łęg powiat mławski, nr zespołu 659 
2. 1826–1830 
3. 3 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1828. 
5. J. polski. 
6. Zespół mikrofilmowany (nr mkf. 306 058–306 060). 
7. Inwentarz książkowy. 

835 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Łopacin, powiat ciechanowski, nr zespołu 
146 

2. 1826–1908 
3. 132 j.a.; 1,17 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1908, alegata: 1826–1832, 1834–1837, 1842–

1844, 1848–1849, 1855–1859, 1861–1867, 1870, 1873–1874, 1876–1880, 1883, 1886–1891, 
1893, 1895, 1900, 1904–1905. 

5. J. rosyjski, polski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1859, 1861–1865 (nr mkf. 305 160–305 198). 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

836 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Łysakowo, powiat ciechanowski, nr 
zespołu 147 

2. 1826–1908 
3. 112 j.a.; 1,17 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1859, 1861–1908, alegata: 1826, 1828, 1832, 

1834, 1838, 1840–1841, 1845–1846, 1848–1850, 1852, 1854–1855, 1857, 1859–1862, 1865, 
1869–1872, 1876–1877, 1879. 

5. J. rosyjski, polski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1859, 1861–1865 (nr mkf. w 305 213–305 252). 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

837 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Malużyn, powiat ciechanowski, nr zespołu 
148 

2. 1826–1908 
3. 106 j.a.; 1,15 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1908, alegata: 1827–1829, 1831, 1839, 1842–

1844, 1847–1854, 1857, 1864–1865, 1872–1873, 1906, 1910. 
5. J. rosyjski, polski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1865 (nr mkf. 305 276–305 315). 
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7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

838 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Mława, powiat mławski, nr zespołu 54 
2. 1826–1937 
3. 147 j.a.; 3,43 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1908, brak r. 1879, alegata: 1833–1934, 1845–

1858, 1861–1869, 1872, 1874, 1886–1904, 1905–1906, 1908, 1912–1913, 1916, 1918, 1921–
1924, 1926, 1931–1937, sumariusz ogólny z lat 1660–1808. 

5. J. polski i rosyjski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1866 (nr mkf. 305 733–305 771). 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy, spis roboczy. 

839 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Mława-Wólka, pow. mławski, nr zespołu 
912 

2. 1913–1938 
3. 21 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Alegata z lat 1913–1914, 1918–1920, 1922–1925, 1928–1930, 1932–1938. 
5. J. polski, rosyjski, łacińki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

840 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Naruszewo powiat płoński, nr zespołu 440 
2. 1826–1905 
3. 104 j.a.; 1,12 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1905, alegata z lat 1826–1827, 1835, 1839–1840, 

1847, 1857, 1883, 1885, 1893, 1895–1898. 
5. J. polski, rosyjski, łacina. 
6. Zikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1867 (nr mkf. 302 564–302 603, 320 335–320 336). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spisy zdawczo-odbiorcze. 

841 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Niedzbórz, powiat ciechanowski, nr 
zespołu 149 

2. 1826–1907 
3. 104 j.a.; 1,22 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1907, alegata: 1830, 1834–1835, 1841, 1843, 

1847, 1860, 1862–1863, 1865–1866, 1869, 1876, 1878, 1887, 1890–1891, 1894–1895, 1901, 
1903, 105. 

5. J. rosyjski, polski i łacina, 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1859, 1861–1864 (nr mkf. 305 337–305 375). 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy, spisy zdawczo-odbiorcze. 

842 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Nowe Miasto powiat płoński, nr zespołu 434 
2. 1871–1907 
3. 62 j.a.; 0,93 m.b. 
4. Księgi urodzin, mał 
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5. żeństw i zgonów: 1875–1895, 1898–1907, alegata: 1871, 1875–1880, 1882–1897, 1899–1901, 
1903–1904, 1906. 

6. J. polski, rosyjski, łacina. 
7. Zmikrofilmowano akta UMZ  z lat 1875–1876 (nr mkf. 320 346–320 347). 
8. Spis roboczy, spisy zdawczo-odbiorcze, spis roboczy. 

843 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Opinogóra, powiat ciechanowski, nr zespołu 
150 

2. 1826–1907 
3. 113j.a.; 1,08 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw: 1826–1883, 1885–1907, zgonów z lat 1826–1917, alegata: 1826, 

1829, 1834, 1836, 1842, 1844–1849, 1851, 1853–1856, 1858–1870, 1894–1895. 
5. J. rosyjski, polski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1865 (nr mkf. 305 379–305 418). 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

844 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Pałuki, powiat ciechanowski, nr zespołu 
151 

2. 1826–1907 
3. 98j.a.; 1,44 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1907, alegata: 1830, 1842–1843, 1847, 1849–

1850, 1852–1855, 1876, 1880, 1882, 1902, 1904. 
5. J. rosyjski, polski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1865 (nr mkf. 305 439–305 480). 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

845 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Pawłowo powiat przasnyski, nr zespołu 
180 

2. 1826–1907 
3. 81 j.a.; 0,85 m.b. 
4. Księgi urodzin: 1826–1873, 1875–1882, 1884–1907, małżeństw i zgonów: 1826–1873, 1875–

1882, 1884–1907. 
5. J. rosyjski, polski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1856, 1858–1865 (nr mkf. 307 900–307 938). 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

846 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Płońsk powiat płoński, nr zespołu 451 
2. 1826–1908 
3. 89 j.a.; 1,63 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1908, alegata: 1831, 1878, 1899, 1893–1894. 
5. J. polski, rosyjski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1877 (nr mkf. 302 696–302 735, 320 348–320 359). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spisy zdawczo-odbiorcze. 
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847 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Pomiechówek powiat płoński, nr zespołu 
509 

2. 1888 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Alegata z roku 1888. 
5. J. polski, łaciński. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

848 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Raciąż powiat sierpecki, nr zespołu 620 
2. 1876–1908 
3. 63 j.a.; 0,86 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1876–1908, alegata: 1876–1882, 1884–1906. 
5. J. rosyjski, polski, łacina. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

Uwaga: część zespołu w AP Płock (nr 197), 91 j.a. z lat 1826–1875. 

849 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Radzanów powiat mławski, nr zespołu 637 
2. 1826–1905 
3. 101 j.a.; 1,87 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw, zgonów: 1826–1905, alegata: 1845, 1850–1855, 1858, 1861–

1862, 1864, 1873–1879, 1890, 1893. 
5. J. polski, rosyjski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1865 (nr mkf. 306 095–306 096, 306 098–306 104, 

306 106–306 136). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

850 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Radzymin powiat płoński, nr zespołu 441 
2. 1826–1905 
3. 78 j.a.; 0,91 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1905, alegata: 1827, 1841, 1851, 1858–1859, 

1875, 1886, 1902, 1904–1905. 
5. J. polski, rosyjski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1876 (nr mkf. 302 755–302 794, 320 373–320 383). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spisy zdawczo-odbiorcze. 

851 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Sarbiewo powiat płoński, nr zespołu 449 
2. 1826–1916 
3. 102 j.a.; 1,31 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1906, alegata: 1836, 1839, 1843–1844, 1846, 

1848–1851, 1856, 1860, 1863–1864, 1888–1889, 1904, 1912, 1915–1916, sumariusz ogólny z 
lat 1721–1808. 

5. J. polski, rosyjski, łacina. 
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6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1842, 1844–1877 (nr mkf. 302 972–303 010, 320 
384–320 395). 

7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorcze. 

852 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Sarnowo powiat żuromiński, nr zespołu 635 
2. 1832–1908 
3. 48 j.a.; 0,67 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw, zgonów: 1871–1873, 1876–1877, 1879, 1890–1908, alegata: 

1832–1834, 1858, 1863, 1866–1867, 1869, 1871–1872, 1876, 1880, 1884–1886, 1888, 1890, 
1893, 1895–1896, 1902. 

5. Język polski, rosyjski, łacina. 
6. Akta niezmikrofilmowane. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

Uwaga: część zespołu w AP Olsztyn (nr 305), 25 j.a. z lat [1765] 1826–1845. 

853 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Skołatowo powiat płoński, nr zespołu 439 
2. 1826–1906 
3. 84 j.a.; 1,12 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1906, alegata: 1826, 1853, 1868, sumariusz 

ogólny z lat 1610–1808. 
5. J. polski, rosyjski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1873 (nr mkf. 302 858–302 897, 320 407–320 413). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spisy zdawczo-odbiorcze. 

854 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Sochocin powiat płoński, nr zespołu 436 
2. 1826–1907 
3. 96 j.a.; 1,43 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1907, alegata: 1846, 1852, 1855–1856, 1858, 

1860–1861, 1863–1864, 1867–1868, 1870, 1880, sumariusz ogólny z lat 1678–1807. 
5. J. polski, rosyjski, łacina. 
6. Mikrofilmowani akta UMZ z lat 1826–1862, 1964–1876 (nr mkf. 302 919–302 957, 320 396–

320 406). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spisy zdawczo-odbiorcze. 

855 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Sońsk, powiat ciechanowski, nr zespołu 
152 

2. 1826–1908 
3. 125 j.a.; 1,97 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1908, alegata: 1827, 1838, 1841–1843, 1848, 

1850, 1852, 1856, 1858–1859, 1861–1863, 1865, 1867, 1870–1880, 1882–1884, 1886–1887, 
1890, 1893, 1895–1896, 1899, 1903, 1907. 

5. J. rosyjski, polski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1859, 1861–1865 (nr mkf. 30 501–305 539). 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 
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856 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Strzegowo powiat mławski, nr zespołu 631 
2. 1826–1907 
3. 111 j.a.; 1,05 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw, zgonów: 1826–1830, 1859–1907, alegata: 1844–1852, 1854–

1857, 1864–1867, 1869–1907. 
5. J. polski, rosyjski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1830, 1959–1865 (nr mkf. 306 416–306 427). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczoodbiorcze. 

857 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Stupsk powiat mławski nr zespołu 628 
2. 1826–1938 
3. 121 j.a.; 1,28 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw, zgonów: 1826–1906, alegata: 1847–1849, 1851–1854, 1856–

1959, 1861–1862, 1864–1865, 1867, 1869–1872, 1876–1877, 1879, 1881, 1884–1887, 1895, 
1898–1900, 1904–1907, 1907, 1912, 1937–1938. 

5. J. polski, rosyjski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1865 (nr mkf. 306 211–306 250). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

858 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Sulerzyż, powiat ciechanowski, nr zespołu 
153 

2. 1826–1908  
3. 113 j.a.; 1,41 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1908, alegata: 1826–1827, 1833–1834, 1836–

1840, 1842–1843, 1846–1848, 1853–18554, 1856, 1860–1862, 1865, 1868, 1872–1873, 1893, 
1898, 1903, 1906. 

5. J. rosyjski, polski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1859, 1861–1865 (nr mkf. 305 563–305 601. 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

859 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Szreńsk powiat mławski, nr zespołu 616 
2. 1826–1929 
3. 95 j.a.;1,66 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw: 1826–1881, 1884–1904, zgonów: 1826–1882, 1884–1904, 

alegata: 1848, 1858, 1862, 1865–1867, 1883–1884, 1897–1900, 1906, 1908, 1929. 
5. J. polski, rosyjski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano księgi UMZ z lat 1826–1850, 1852–1865 (nr mkf. 306 308–306 347). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

860 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Szydłowo powiat mławski, nr zespołu 626 
2. 1826–1908 
3. 94 j.a.; 1,29 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw, zgonów: 1826–1908, alegata: 1846–1847, 1849–1850, 1857–

1859, 1871, 1880–1881, 1889. 
5. J. rosyjski, polski i łacina. 
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6. Zmikrofilmowano księgi UMZ z lat 1826–1865 (nr mkf. 306 260–306 299). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

861 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Unieck powiat sierpecki, nr zespołu 624 
2. 1876–1908 
3. 64 j.a.; 1,01 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1876–1908, alegata: 1876–1882, 1884–1907. 
5. J. rosyjski, polski, łacina. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. Uwaga część zespołu w AP Płock (nr 199), 79 j.a. z lat 

1826–1875. 

862 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Unierzyż powiat mławski, nr zespołu 633 
2. 1826–1907 
3. 108 j.a.; 1,02 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw, zgonów: 1826–1828, 1830–1868, 1870–1907, alegata: 1829, 

1844–1868, 1870, 1872. 
5. J. polski, rosyjski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1828, 1830–1834, 1836–1865 (nr mkf. 306 450–306 

487). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

863 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Węgra powiat przasnyski, nr zespołu 184 
2. 1826–1909 
3. 84 j.a.; 1,34 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1873, 1875–1909. 
5. J. rosyjski, polski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1865 (nr mkf. 307 972–308 011). 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

864 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Wieczfnia powiat mławski, nr zespołu 627 
2. 1855–1929 
3. 68 j.a.; 1,15 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw, zgonów: 1855–1871, 1873–1876, 1878, 1880–1883, 1885–1887, 

1889–1908, alegata: 1861, 1864–1868, 1874–1875, 1878, 1880, 1883 1887, 1902, 1904, 1906, 
1929. 

5. Zmikrofilmowano księgi UMZ z lat 1855–1865 (nr mkf. 306 558–306 568). 
6. J. polski, rosyjski i łacina. 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

865 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Wierzbówiec powiat płoński, nr zespołu 450 
2. 1826–1884 
3. 86 j.a.; 0,73 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1884, alegata: 1835–1844, 1848–1849, 1851, 

1853, 1855, 1857–1859, 1861, 1867, 1869–1873, 1875. 
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5. J. polski, rosyjski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1871, 1873–1877 (nr mkf. 303 136–303 175, 320 

415–320 425). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

866 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Wrona powiat płoński, nr zespołu 435 
2. 1826–1908 
3. 99 j.a.; 1,29 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1908, alegata: 1836, 1839, 1841–1842, 1845, 

1847, 1849–1850, 1854, 1861, 1864–1866, 1881–1883. 
5. J. polski, rosyjski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1876 (nr mkf. 303 080–303 119, 320 426–320 436). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spisy zdawczo-odbiorcze. 

867 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Wyszyny powiat mławski, nr zespołu 629 
2. 1826–1930 
3. 112 j.a.; 1,14 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw, zgonów: 1826–1897, 1901–1906, alegata: 1871–1872, 1874–

1875, 1877–1879, 1883–1890, 1892–1893, 1899–1901, 1903–1906, 1909, 1912, 1922–1923, 
1925, 1927–1930. 

5. J. polski, rosyjski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1865 (nr mkf. 306 501–306 540). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

868 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Zeńbok, powiat ciechanowski, nr zespołu 
154 

2. 1826–1908 
3. 127 j.a.; 0,82 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1887, 1889–1908, alegata: 1827–1835, 1838–

1839, 1841–1843, 1845–1850, 1853, 1855, 1859–1868, 1871–1874, 1876, 1878, 1886, 1894, 
1899–1900. 

5. J. rosyjski, polski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1859, 1861–1865 (nr mkf. 305 612–305 650). 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

869 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Zielona, powiat ciechanowski, nr zespołu 
155 

2. 1826–1908 
3. 109 j.a.; 1,20 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1908, alegata: 1830, 1832, 1837–1839, 1841–

1842, 1847, 1852–1855, 1857–1859, 1862–1863, 1871–1872, 1878, 1883, 1887, 1889–1890, 
1904. 

5. J. rosyjski, polski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1859, 1861–1865 (nr mkf. 305 668–305 706). 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 
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870 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Zielona powiat żuromiński, nr zespołu 636 
2. 1826–1938 
3. 117 j.a.; 1,35 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw, zgonów: 1826–1908, alegata: 1846–1847, 1853, 1855–1856, 

1863, 1867, 1870, 1876, 1878–1880, 1882–1883, 1885–1886, 1893–1894 1896, 1900, 1903– 
1905, 1908, 1911–1913, 1930, 1932–1938. 

5. J. polski, rosyjski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1865 (nr mkf. 307 094–307 133). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

871 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Zieluń powiat żuromiński, nr zespołu 614 
2. 1826–1912 
3. 117 j.a.; 1,34 m.b. 
4. Księgi urodzin: 1826–1838, 1840–1905, małżeństw: 1826–1905, zgonów: 1826–1838, 1840–

1869, 1871–1905, alegata: 1871–1976, 1878–1900, 1902–1905, 1912. 
5. Język rosyjski, polski i łacina. 
6. Mikrofilmowane akta urodzin, małżeństw i zgonów z lat 1826–1838, 1840–1854, 1856–1865 

(nr mkf. 307 044–307 049, 307 051–307 082). 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy, spis roboczy. 

872 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Żmijewo powiat mławski, nr zespołu 630 
2. 1826–1938 
3. 141 j.a.; 1,48 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw, zgonów: 1826–1906, alegata: 1834–1835, 1845–1850, 1852, 

1855–1856, 1858–1894, 1896, 1898, 1901–1904, 1912–1913, 1933–1934, 1938. 
5. J. polski, rosyjski i łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826, 1828–1865 (nr mkf. 306 642–306 680). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

873 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Żukowo powiat płoński, nr zespołu 442 
2. 1826–1905 
3. 86 j.a.; 1,27 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1826–1830, 1832–1905, alegata: 1828, 1842, 1846, 

1866, 1869, 1883. 
5. J. polski, rosyjski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1830, 1832–1876 (nr mkf. 303 241–303 279, 320 

437–320 447). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spisy zdawczo-odbiorcze. 

874 

1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Żurominek Kapitulny powiat mławski, nr 
zespołu 656 

2. 1826–1937 
3. 122 j.a.; 1,24 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw, zgonów: 1826–1905, alegata: 1832–1835, 1845–1855, 1857–

1861, 1863–1869, 1916, 1919–1928, 1833, 1935, 1937. 
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5. J. polski, rosyjski, łacina. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat: 1826–1865 (nr mkf. 306 583–306 622). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

12.3. Wyznanie ewangelicko-augsburskie 

875 

1. Akta stanu cywilnego wyznania ewangelicko-augsburskiego Mława, powiat mławski, nr 
zespołu 55 

2. 1839–1940 
3. 136 j.a.; 1,36 m.b. 
4. Księgi urodzin z lat 1839–1922, małżeństw z lat 1839–1928, zgonów z lat 1839–1940, 

alegata: 1839, 1842–1845, 1848–1951, 1853–1854, 1856–1884, 1886–1887, 1889–1897, 
1899–1906, 1908, 1934. 

5. J. polski, rosyjski i niemiecki. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1839–1865 (nr mkf. 305 806–305 831). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

876 

1. Akta stanu cywilnego wyznania ewangelicko-luterskiego Ojrzeń powiat ciechanowski, nr 
zespołu 799 

2. 1933–1937 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Księga urodzin, małżeństw i zgonów; 1933–1937. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

877 

1. Akta stanu cywilnego wyznania ewangelicko-augsburskiego Płońsk, nr zespołu 472 
2. 1841–1908 
3. 122 j.a.; 1,40 m.b. 
4. Księgi metrykalne z lat: U — 1841–1908, M — 1841–1908, Z — 1841–1883, 1885–1908, 

alegata z lat 1841–1881, 1883, 1888–1890. 
5. J. polski, rosyjski. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1832–1874, (nr mkf. 303 325–303 349, 320 454–320 464). 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

12.4. Wyznanie baptystów 

878 

1. Akta stanu cywilnego wyznania baptystów okręgu Gradzanowo powiat sierpecki, nr zespołu 
662 

2. 1880–1906 
3. 37 j.a.; 0,22 m.b. 
4. Księgi urodzin: 1880–1895, 1887, 1899, 1901–1904, 1906 małżeństw: 1880, 1887, 1889, 

1891, 1895–1896, 1899, 1905–1906, zgonów: 1885, 1887, 1890–1892, 1896, 1899–1904, 
1906. 

5. J. rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 
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879 

1. Akta stanu cywilnego baptystów Nowe Miasto powiat płoński, nr zespołu 490 
2. 1875–1890 
3. 7 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1875–1882, 1889–1890. 
5. J. polski, rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

880 

1. Akta stanu cywilnego baptystów Ojrzeń powiat ciechanowski, nr zespołu 798 
2. 1870–1937 
3. 44 j.a.; 0,47 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów z lat 1870–1888, 1890–1908, 1921–1935, 1937. 
5. J. polski, rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

881 

1. Akta stanu cywilnego wyznania baptystów Młock powiat ciechanowski, nr zespołu 1226 
2. 1890–1908 
3. 17 j.a.; 0,16 m.b. 
4. Księgo metrykalne UMZ. 
5. J. rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

882 

1. Akta stanu cywilnego wyznania baptystów okręgu Raciąż powiat sierpecki, nr zespołu 657 
2. 1880–1908 
3. 71 j.a.; 0,46 m.b. 
4. Księgi urodzin: 1880–1881, 1883–1887, 1889–1899, 1901–1908, małżeństw: 1881–1884, 

1886–1887, 1889–1893, 1895, 1897–1902, 1904–1905, 1907–1908, zgonów: 1881–1887, 
1889–1893, 1896–1897, 1899–1905, 1907–1908. 

5. J. rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

12.5. Wyznanie prawosławne 

883 

1. Akta stanu cywilnego Aleksandrowskiej Cerkwi w Kolonii Aleksandrowo, nr zespołu 473 
2. 1877–1913 
3. 16 j.a.; 0,16 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1877, 1879–1893, 1913. 
5. J. polski, rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 
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884 

1. Akta stanu cywilnego Chełmsko-Warszawskiej Duchownej Konsystorii, Cerkiew św. Marii 
Magdaleny w mieście Płońsku Guberni Płockiej, nr zespołu 480 

2. 1887–1914 
3. 73 j.a.; 0,70 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1887–1914. 
5. J. polski, rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

885 

1. Akta stanu cywilnego wyznania prawosławnego Mława, powiat mławski, nr zespołu 188 
2. 1852–1907 
3. 97 j.a.; 1,31 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1852–1907, od roku 1862 występują dublety. 
5. J. rosyjski, polski. 
6. Mikrofilmowane akta UMZ z lat 1852–1865 (nr mkf. 305 832–305 849). 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

886 

1. Mławska Cerkiew Świętego Jerzego w Mławie powiatu mławskiego, nr zespołu 578 
2. 1907–1913 
3. 2 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Księgi przychodowo-rozchodowe. 
5. J. rosyjski. 
6. Zespół niemikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

12.6. Wyznanie mojżeszowe 
887 

1. Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego Bieżuń powiat żuromiński, nr zespołu 653 
2. 1857–1921 
3. 38 j.a.; 0,47 j.a. 
4. Księgi urodzin: 1857–1858, 1877–1896, 1900, 1902–1908, małżeństw: 1857–1858, 1877–

1896, 1900, 1902–1904, 1906–1908, zgonów: 1857–1858, 1877–1896, 1900, 1902–1903, 
1906–1908, alegata: 1857–1858, 1897–1900, 1902, 1919, 1921. 

5. J. polski, rosyjski. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1857–1858 (nr mkf. 306 738–306 739). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

Uwaga: część zespołu w AP Płock (nr 201), 43 j.a. z lat 1926–1856. 

888 

1. Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego Ciechanów powiat ciechanowski, nr zespołu 
137 

2. 1826–1908 
3. 98 j.a.; 1,50 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów z lat 1826–1908, alegata: 1842, 1844, 1854, 1871, 1879, 

1884, 1886, 1894. 
5. J. rosyjski i polski. 



 265 

6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1865 (nr mkf. 304 634–304 667). 
7. Inwentarz książkowy grupy zespołów, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

889 

1. Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego Kuczbork powiat żuromiński, nr zespołu 661 
2. 1826–1907 
3. 95 j.a.; 0,80 m.b. 
4. Księgi urodzin: 1826–1863, 1865–1892, 1894–1907, małżeństw: 1826–1827, 1841–1844, 

1846, 1848–1852, 1854–1863, 1865–1892, 1894–1907, zgonów: 1826–1827, 1831–1832, 
1839–1846, 1848–1852, 1854–1863, 1865–1892, 1894–1907, alegata: 1837–1838, 1858–
1859, 1863–1864, 1867, 1882, 1887, 1889–1891, 1895–1897, 1899, 1901–1904. 

5. J. polski, rosyjski. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1865 (nr mkf. 306 933–306 964). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

890 

1. Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego Mława, powiat mławski, nr zespołu 56 
2. 1828–1930 
3. 116 j.a.; 1,81 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1829–1830, 1832, 1834–1836, 1838–1841, 1843–1852, 

1854, 1856–1870, 1872–1874, 1876–1879, 1881–1883, 1885–1887, 1889–1891, 1893–1905, 
1907–1908, wyciąg z aktów urodzin, ślubów i śmierci: 1875, 1880, 1884, 1888, 1892, 1906, 
1910, 1913, 1920, 1924, alegata: 1828, 1853–1866, 1869–1870, 1873–1874–1876, 1881–
1882, 1884–1886, 1889, 1899–1902, 1904–1905, 1918, 1920–1925, 1930. 

5. J. polski i rosyjski. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1829–1865 (nr mkf. 305 775–305 805). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

891 

1. Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego Nowe Miasto powiat płoński, nr zespołu 489 
2. 1874–1907 
3. 56 j.a.; 0,56 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1874–1885, 1887–1893, 1895–1907, alegata z lat 1879–1885, 

1887, 1891–1907. 
5. J. polski, rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy, spis roboczy. 

892 

1. Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego okręgu Raciąż powiat sierpecki, nr zespołu 
621 

2. 1876–1908 
3. 62 j.a.; 0,76 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1876–1908, alegata: 1876–1881, 1884–1893, 1895–

1901, 1903–1908. 
5. J. rosyjski i polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

Uwaga: część zespołu w AP Płock (nr 202), 80 j.a. z lat 1826–1875. 
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893 

1. Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego Radzanów powiat mławski, nr zespołu 638 
2. 1826–1904 
3. 84 j.a.; 0,76 m.b. 
4. Księgi urodzin: 1826, 1828, 1834–1842, 1846–1848, 1850––1873, 1875– 1896, 1898–1904, 

małżeństw: 1826–1828, 1834–1842, 1846–1848, 1850–1873, 1875–1904, zgonów: 1828, 
1834–1842, 1846–1848, 1850–1873, 1875–1904, alegata: 1843, 1845, 1847–1849, 1852–
1853, 1856, 1858, 1861–1962, 1865, 1868, 1870, 1872. 

5. J. polski, rosyjski, hebrajski. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1827, 1835–1842, 1846–1848, 1850–1865 (nr mkf. 

306 139–306 167). 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 

894 

1. Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego okręgu bożnicznego Sochocin, nr zespołu 
1136 

2. 1826–1933 
3. 136 j.a.; 0,93 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lata 1826–1903, 1914–1915, 1919–1930, 1932–1933, alegata do 

akt małżeństw z lat: 1828–1830, 1832–1835, 1839–1855, 1857–1859, 1868, 1870–1879, 
1881–1885, 1891–1895, 1900–1902. 

5. J. polski, rosyjski. 
6. Zespół mikrofilmowany częściowo (nr mkf. 303 462–303 495). 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy. 

895 

1. Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego okręgu Szreńsk powiat mławski, nr zespołu 
617 

2. 1826–1904 
3. 87 j.a.; 0,91 m.b. 
4. Księgi urodzin: 1826–1846, 1848–1879, 1881–1902, 1904, małżeństw: 1827–1879, 1881–

1902, 1904 i zgonów: 1826–1848, 1850–1879, 1881–1902, 1904, alegata: 1852, 1881, 1896–
1902, 1904. 

5. Język rosyjski i polski. 
6. Mikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826–1840, 1842–1843, 1845–1865 (nr mkf. 306 364–306 

396 i 306 357). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy. 

896 

1. Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego Żuromin powiat żuromiński, nr zespołu 618 
2. 1826–1938 
3. 166 j.a.; 1,56 m.b. 
4. Księgi urodzin: 1826–1833, 1841–1907, 1913–1914, 1937–1938, małżeństw: 1826–1829, 

1841–1909, 1916–1934, zgonów: 1826–1907, alegata: 1831–1832, 1843–1879, 1886–1901, 
1903–1904, 1906, 1918–1919, 1921–1926, 1931–1936. 

5. J. rosyjski i polski. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1829–1865 (nr mkf. 306 697–306 734). 
7. Inwentarz książkowy, spis roboczy, spisy zdawczo-odbiorcze. 
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12.7. Wyznanie niechrześcijańskie 

897 

1. Akta stanu cywilnego wyznania niechrześcijańskiego Płońsk, nr zespołu 474 
2. 1826–1909 
3. 141 j.a.; 2,66 m.b. 
4. Księgi metrykalne z lat: U — 1826–1908, M — 1826–1871, 1874–1907, 1909, Z — 1826–

1908, alegata z lat 1828–1830, 1832–1833, 1835–1840, 1842–1855, 1857–1858, 1871. 
5. J. polski, rosyjski. 
6. Zmikrofilmowano akta UMZ z lat 1826–1873, (nr mkf. 303 423–303 461, 320 465–320 479). 
7. Inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy, spis roboczy. 

12.8. Urzędy stanu cywilnego 

898 

1. Akta Urzędu Stanu Cywilnego Burkat powiat działdowski, nr zespołu 640 
2. 1874–1908 
3. 109 j.a.; 1,30 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw, zgonów: 1874–1908. 
5. J. niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

899 

1. Akta Urzędu Stanu Cywilnego Działdowo miasto powiat działdowski, nr zespołu 639 
2. 1874–1908 
3. 109 j.a.; 1,59 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw, zgonów: 1874–1908 oraz skorowidze z lat 1874–1890. 
5. J. niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

900 

1. Akta Urzędu Stanu Cywilnego Działdowo-Wieś, nr zespołu 789 
2. 1874–1907 
3. 39 j.a.; 0,58 m.b. 
4. Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów: 1895–1907, skorowidze urodzin, małżeństw i zgonów z 

lat 1874–1888. 
5. J. niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

901 

1. Akta Urzędu Stanu Cywilnego Kiełpiny powiat działdowski, nr zespołu 683 
2. 1874–1906 
3. 88 j.a.; 1,19 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1874–1906, akta zbiorcze urodzin: 1881, 1901–1906, 

akta zbiorcze małżeństw: 1879. 
5. J. niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
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7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

902 

1. Akta Stanu Cywilnego Kisiny powiat działdowski, nr zespołu 641 
2. 1874–1894 
3. 67j.a.; 1,03 m.b. 
4. Księgi urodzin i małżeństw, zgonów: 1874–1894, skorowidze: 1874–1888. 
5. J. niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

903 

1. Akta Urzędu Stanu Cywilnego Kostkowo powiat działdowski, nr zespołu 647 
2. 1874–1907 
3. 87 j.a.; 0,74 m.b. 
4. Księgi urodzin: 1874–1907, akta małżeństw: 1874–1905, akta zgonów: 1874–1907, wtóropisy 

urodzin, małżeństw i zgonów z lat 1874–1875. 
5. J. niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

904 

1. Akta Urzędu Stanu Cywilnego Koszelewki powiat działdowski, nr zespołu 648 
2. 1874–1892 
3. 77 j.a.; 0,61 m.b. 
4. Księgi urodzin i zgonów: 1874–1892, małżeństw 1874 –1877, 1879–1892 oraz wtóropisy akt 

urodzin z lat 1875–1877, 1883, 1885–1886, 1890–1891, zgonów z lat 1874–1876, 1878, 
1880–1884, 1886–1888. 

5. J. niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

905 

1. Akta Urzędu Stanu Cywilnego Koszelewy powiat działdowski, nr zespołu 649 
2. 1874–1908 
3. 93 j.a.; 1,14 m.b. 
4. Księgi urodzin: 1874–1875, 1877–1908, zgonów: 1874, 1877–1879, 1882–1889, 1892–1894, 

1896–1899, 1904–1908, małżeństw: 1893–1903, wtóropisy urodzin z lat 1879, 1893–1903, 
małżeństw z lat 1903 i zgonów z lat 1875–1876, 1889, 1892–1894, 1896–1899, 1901. 

5. J. niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

906 

1. Akta Urzędu Stanu Cywilnego Księży Dwór powiat działdowski, nr zespołu 642 
2. 1874–1892 
3. 57 j.a.; 0,47 m.b. 
4. Księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1874–1892. 
5. J. niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
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7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

907 

1. Akta Urzędu Stanu Cywilnego Lidzbark powiat działdowski, nr zespołu 682 
2. 1874–1908 
3. 637 j.a.; 6,63 m.b. 
4. Obwód Bryńsk; księgi urodzin: 1874–1908, małżeństw: 1874, 1876–1905, 1907, zgonów: 

1874–1908, małżeństw: 1874–1906, 1908, akta zbiorcze urodzeń: 1878–1898, 1901–1902, 
1905–1906, obwód Cibórz; księgi urodzin: 1874–1880, 1882–1898, 1907–1908, księgi 
zgonów: 1874–1884, 1886–1890, 1892–1905, akta zbiorcze urodzin: 1886, 1890–1891, 1898, 
księgi małżeństw: 1892–1908, obwód Jeleń; księgi urodzin: 1874–1906, księgi małżeństw: 
1874–1906, 1908, akta zbiorowe małżeństw: 1903, księgi zgonów: 1874–1887, 1889–1907, 
akta zbiorcze urodzin: 1879–1904, obwód Lidzbark-miasto; księgi urodzin: 1874–1880, 
1882–1907, księgi małżeństw: 1874–1906, zgonów: 1874–1907, akta zbiorcze urodzin: 1874–
1907, obwód Nadleśnictwo-Lidzbark; księgi urodzin, małżeństw i zgonów: 1874–1887, akta 
zbiorcze urodzin: 1875–1876, obwód Wlewsk; księgi urodzin: 1874–1902, 1904–1906, księgi 
zgonów: 1874–1907, księgi małżeństw: 1874–1876, 1879, 1900, 1903, 1907, akta zbiorcze 
urodzin: 1897–1902. 

5. J. niemiecki. 
6. Zespół niemikrofilmowany. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

908 

1. Akta Urzędu Stanu Cywilnego Narzym powiat działdowski, nr zespołu 681 
2. 1874–1907 
3. 105 j.a.; 1,35 m.b. 
4. Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów: 1874–1907. 
5. J. niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy, spis roboczy. 

909 

1. Akta Urzędu Stanu Cywilnego Płośnica powiat działdowski, nr zespołu 644 
2. 1874–1908 
3. 698 j.a.; 5,93 m.b. 
4. Obwód Płośnica: księgi urodzin i małżeństw: 1874–1908, księgi zgonów: 1874–1900, 1902–

1908, obwód Rutkowice, księgi urodzin, małżeństw, zgonów: 1874–1892, obwód Wielki 
Łęck, księgi urodzin i zgonów 1874–1908, małżeństw 1874–1907, obwód Gródki, księgi 
urodzin, małżeństw, zgonów: 1874–1908. 

5. J. niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

910 

1. Akta Urzędu Stanu Cywilnego Ruszkowo powiat działdowski, nr zespołu 643 
2. 1874–1908 
3. 160 j.a.; 1,85 m.b. 
4. Księgi urodzin: 1875–1876, 1878–1908, księgi małżeństw: 1874–1876, 1878–1908, księgi 

zgonów: 1874, 1877–1908. 
5. J. niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
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7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

911 

1. Akta Urzędu Stanu Cywilnego Rybno powiat działdowski, nr zespołu 646 
2. 1874–1907 
3. 92 j.a.; 1,18 m.b. 
4. Księgi urodzin: 1874–1907, akta małżeństw: 1874–1904, akta zgonów: 1874–1907, wtóropisy 

urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874–1875. 
5. J. niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

912 

1. Akta Urzędu Stanu Cywilnego Szczupliny powiat działdowski, nr zespołu 663 
2. 1880–1908 
3. 70 j.a.; 0,59 m.b. 
4. Księgi urodzin: 1893–1908, małżeństw: 1893–1906, zgonów: 1880–1881, 1890–1891, 1893–

1908. 
5. J. niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

913 

1. Akta Urzędu Stanu Cywilnego Tuczki, powiat działdowski, nr zespołu 650 
2. 1874–1892 
3. 74 j.a.; 0,59 m.b. 
4. Księgi urodzin: 1874–1892, małżeństw: 1875–1887, 1889–1891, zgonów 1874–1886, 1889–

1892, wtóropisy akt urodzin z lat 1874–1876, 1881, 1883–1884, 1886–1887, 1889, 1891–
1892 oraz akt zgonów z lat 1875–1876, 1879–1880, 1882–1888, 1891. 

5. J. niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

914 

1. Akta Urzędu Stanu Cywilnego Uzdowo powiat działdowski, nr zespołu 652 
2. 1877–1903 
3. 19 j.a.; 0,22 m.b. 
4. Księgi urodzin: 1882–1883, 1886, 1888, 1891, 1893, 1900, małżeństw: 1889–1890, 1893–

1895, zgonów: 1877, 1882, 1888, 1891, 1898, 1901, 1903. 
5. J. niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

915 

1. Akta Urzędu Stanu Cywilnego Wesołowo powiat działdowski, nr zespołu 651 
2. 1874–1905 
3. 88 j.a.; 0,89 m.b. 
4. Księgi urodzin: 1874–1905, małżeństw: 1874–1905, zgonów: 1874–1893, 1897–1905, 

wtóropisy akt małżeństw z 1875 i zgonów z lat 1874–1875 i 1886. 
5. J. niemiecki. 
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6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy, spis zdawczo-odbiorczy. 

916 

1. Urząd Stanu Cywilnego w Żurominie, nr zespołu 734 
2. 1902–1959 
3. 152 j.a.; 3,50 m.b. 
4. Akta zbiorcze metryk urodzin, małżeństw i zgonów urzędów stanu cywilnego w powiecie 

żuromińskim, a mianowicie: Żuromin, Kuczbork, Bieżuń, Lubowidz, Lutocin, Niechłonin, 
Sławęcin, Syberia, Zieluń. 

5. J. polski, łacina. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

917 

1. Akta zbiorcze metryk urodzin, małżeństw i zgonów, nr zespołu 606 
2. 1950–1964 
3. 260 j.a.; 2,30 m.b. 
4. Akta i dokumenty zbiorcze USC powiatów mławskiego i ciechanowskiego. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

12.9. Akta stanu cywilnego pułków piechoty 

918 

1. Akta stanu cywilnego 23 pułku piechoty w Ciechanowie, nr zespołu 908 
2. 1889 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z roku 1889. 
5. J. rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

919 

1. Akta stanu cywilnego 32 pułku piechoty w Ciechanowie, nr zespołu 907 
2. 1890–1895 
3. 8 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Księgi metrykalne UMZ z lat 1890–1891, 1893–1895, alegata z lat 1890, 1893, 1894. 
5. J. rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

13. Instytucje kulturalne, oświatowe i naukowe 
920 

1. Powiatowe Archiwum Państwowe w Mławie, nr zespołu 607 
2. [1945] 1950–1976 [1986] 
3. 250 j.a.; 0,85 m.b. 
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4. Okólniki, zarządzenia i instrukcje władz nadrzędnych, normatywy kancelaryjno-archiwalne, 
plany perspektywiczne i wieloletnie i sprawozdania oraz roczne plany pracy i ich wykonanie, 
wizytacje archiwum, ewidencja zasobu i spisy zespołów,, ewidencja archiwów zakładowych, 
materiały informacyjne o zespołach otwartych, popularyzacja zasobu, księga nabytków i 
ubytków. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

921 

1. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Działdowie, nr zespołu 797 
2. 1976–1997 
3. 156 j.a.; 0,70 m.b. 
4. Organizacja oddziału, planowanie i sprawozdawczość oraz kontrola zewnętrzna, 

dokumentacja z zakresu spraw lokalowych, narastający zasób archiwalny, w tym normatywy 
kancelaryjne jednostek, wykazy jednostek nadzorowanych, gromadzenie i przekazywanie 
materiałów archiwalnych, w tym sprawy depozytów, scalania i rozmieszczania zasobu, 
ewidencja własnego zasobu, księga nabytków i ubytków, sprawozdania z ewidencji zasobu, 
skontrum, brakowanie własnych zespołów, referaty na Komisję Metodyczną, informacje o 
zasobie archiwalnym w tym dokumentacja informatora oraz różne informacje, kwerendy dla 
krajowych instytucji naukowych — tematyczne, dokumentacja i informacje o organizowanych 
wystawach własnych i księga pamiątkowa, hasła do przewodnika po zasobie APW. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 

922 

1. Muzeum Okręgowe w Opinogórze, nr zespołu 1266 
2. 1975–1980 
3. 3 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Akta ogólne działalności muzeum, dokumentacja wystaw o rodowodzie PZPR oraz sztuki 

ludowej. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

923 

1. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, nr zespołu 1267 
2. [1956] 1961–2005 
3. 20 j.a.; 0,33 m.b. 
4. Dokumentacja obiektów pałacowych i parku, wieloletnie i roczne plany pracy i sprawozdania 

z działalności, statut, kontrole problemowe, dokumentacja koncertów i innych form 
działalności. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

924 

1. Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury w Ciechanowie, nr 
zespołu 992 

2. [1961] 1983–2003 
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3. 1816 j.a.; 13,50 m.b. 
4. Teczki regionalnych towarzystw kultury (miłośników i przyjaciół ziem, miast), towarzystw 

śpiewaczych, fotograficznych, kolekcjonerów, plastyków, literatów, stowarzyszeń 
kulturalnych i naukowych oraz sportowych działających na terenie całego kraju, zawierające: 
ankiety informacyjne o ich działalności, plany i sprawozdania, dokumentację konkursową, 
wycinki prasowe i fotografie (sygn. 10–1756).  
Akta dotyczące działalności KODRTK w Ciechanowie: plany i sprawozdania budżetowe, 
sprawozdawczość statystyczna, protokoły kontroli zewnętrznych, stenogramy i materiały z 
posiedzeń Rady Regionalnych Towarzystw Kultury, spotkań, narad, sympozjów i zjazdów 
Stowarzyszeń Regionalnych Towarzystw Kultury, informacje o działalności towarzystw 
podczas stanu wojennego, sprawy dotyczące działalności wydawniczej, dokumentacja wystaw 
i konkursów: ogólnopolska wystawa „Stowarzyszenia Regionalne w 30-leciu PRL”, konkurs 
pod hasłem „Bliżej Regionu — Bliżej Kraju”, statystka i wykazy towarzystw, podstawy 
organizacyjno-prawne i finansowej działalności towarzystw (1757–1816; sygn. 1–9).  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

925 

1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie, nr zespołu 899 
2. 1975–1998 
3. 191 j.a.; 3,00 m.b. 
4. Kolegium dyrektora, udział w obcych organach kolegialnych, zjazdach i konferencjach, 

organizacja Biblioteki, sprawy kancelaryjno-archiwalne, plany pracy oraz sprawozdania z ich 
realizacji, sprawozdawczość statystyczna, analizy własne problemowe i wycinkowe, skargi i 
wnioski załatwiane bezpośrednio, informacje dla prasy, radia i telewizji, protokoły kontroli 
zewnętrznych oraz przeprowadzonych w jednostkach podległych, szkolenia i seminaria 
własne, inwestycje, wytyczne dotyczące gromadzenia, udostępniania i opracowania zbiorów, 
katalogi zbiorów własnych, bibliografia województwa ciechanowskiego, bibliografie 
zagadnieniowe i osobowe, opracowania analityczno-badawcze dotyczące czytelnictwa i pracy 
bibliotek, programowanie pracy oświatowej, imprezy własne oraz udział w imprezach innych 
instytucji. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

926 

1. Wojewódzki Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie, nr zespołu 918 
2. [1966] 1975–1999 
3. 255 j.a.; 3,70 m.b. 
4. Podstawy prawne działania jednostki, sprawozdania z działalności, plany pracy, 

sprawozdawczość statystyczna, akta nadzoru i kolegium dyrektora, akta skarg, wniosków i 
krytyki prasowej, budżety i sprawozdania finansowe, współpraca z zagranicą w zakresie 
wymiany zespołów i imprez, dokumentacja imprez własnych, tj. turniejów, festynów, 
festiwali, jarmarków, przeglądów, konkursów poetyckich, akta Klubu Pracy Twórczej, 
materiały repertuarowe, wycinki prasowe, kroniki i księgi pamiątkowe zawierające 
dokumentację fotograficzną z działalności WDK w Ciechanowie. 

5. J. polski, rosyjski, angielski, czeski, węgierski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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927 

1. Ośrodek Szkolenia Kadr Spółdzielczości Produkcyjnych w Malinowie, nr zespołu 1011 
2. 1954–1956 
3. 4 j.a.; 0,08 m.b. 
4. Plany finansowe, budżet, sprawozdawczość statystyczna, protokoły posiedzeń Rady 

Pedagogicznej, księga słuchaczy, dokumentacja dotycząca działalności Zakładowej 
Organizacji Związkowej.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

928 

1. Państwowe 2-letnie Technikum Rolnicze dla dorosłych w Malinowie, nr zespołu 1013 
2. 1957–1959 
3. 6 j.a.; 0,08 m.b. 
4. Katalogi klasyfikacyjne, materiały z zakresu organizacji pracy w szkołach i placówkach 

oświatowo-wychowawczych, protokoły egzaminów dojrzałości, protokoły posiedzeń Rady 
Pedagogicznej, protokoły kontroli zewnętrznych, sprawozdawczość statystyczna.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

929 

1. Państwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, nr 
zespołu 1254 

2. 1937–1948 
3. 37 j.a.; 0,50 m.b. 
4. Arkusze ocen, protokoły egzaminu dojrzałości i świadectwa ukończenia. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

930 

1. Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, nr zespołu 1255 
2. 1948–1950 
3. 8 j.a.; 0,25 m.b. 
4. Arkusze ocen, świadectwa dojrzałości i promocji. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

931 

1. Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w 
Ciechanowie, nr zespołu 1230 

2. [1955] 1970–2007 
3. 524 j.a.; 4,50 m.b. 
4. Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie w Ciechanowie (1970–1994; 

sygn.1–198): zarządzenie ministra w sprawie powołania szkoły, protokoły posiedzeń Rady 
Pedagogicznej, udział w konferencjach wykładowców, dyrektorów i kierowników wydziałów, 
zarządzenia dyrektora (1973–1986; sygn. 12–13), instrukcje i regulaminy, plany finansowe, 
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założenia organizacyjno-programowe i dydaktyczno-wychowawcze (sygn. 22–23), plany 
dydaktyczno-wychowawcze (1983–1993; sygn. 24), kontrola zewnętrzna UW i MKiS, 
organizacja roku szkolnego, programy i plany nauczania, księgi indeksów, karty słuchaczy, 
protokoły egzaminów dyplomowych, protokoły egzaminów semestralnych, protokoły 
ukończenia Policealnego Studium Bibliotekarskiego — zaocznego, akta słuchaczy. 
Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarstwa w 
Ciechanowie (1994–2007; sygn. 199–524): organizacja studium, protokoły posiedzeń Rady 
Pedagogicznej, statuty, instrukcje oraz regulaminy, w tym także Rady Pedagogicznej i 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zarządzenia dyrektora (sygn. 219–220), plany 
dydaktyczno-wychowawcze (sygn. 222–223), sprawozdania z działalności środowiskowej 
(sygn. 227), bilanse, organizacja roku szkolnego, księga uczniów, karty słuchaczy, protokoły 
egzaminów dyplomowych, akta osobowe. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

932 

1. Roczna Szkoła Rolniczo-Gospodarcza w Malinowie, nr zespołu 1014 
2. 1958–1965 
3. 18 j.a.; 0,24 m.b. 
4. Wyniki nauczania, klasyfikacja i promowanie, opracowania statystyczne, protokoły posiedzeń 

Rady Pedagogicznej, budżet szkoły oraz bilans, protokoły kontroli zewnętrznych, plany 
finansowe.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

933 

1. Szkoła Podstawowa w Białutach powiat mławski, nr zespołu 318 
2. 1930–1958 
3. 11 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Księgi i arkusze ocen (1930–1957), wykazy dzieci w wieku szkolnym (1933–1943), 

organizacja jednostki własnej (1958). 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

934 

1. Szkoła Podstawowa w Bielawach powiat mławski, nr zespołu 357 
2. 1931–1962 
3. 9 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Arkusze ocen (1931–1938), zestawienia statystyczne z dzienników lekcyjnych (1950–1962), 

protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej (1959–1960), organizacja jednostki własnej (1945–
1961), dokumentacja dotycząca budowy szkoły (1956–1962), sprawozdawczość statystyczna 
(1945–1961).  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

935 

1. Szkoła Podstawowa w Bogurzynie powiat mławski, nr zespołu 310 
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2. 1932–1961 
3. 9 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Wykazy uczniów (1932–1961), księga protokołów Rady Pedagogicznej (1956–1959), 

organizacja jednostki własnej (1948–1961). 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

936 

1. Szkoła Podstawowa w Bolewie powiat mławski, nr zespołu 341 
2. 1929–1964 
3. 4 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Arkusze ocen (1929–1939), listy dzieci w wieku szkolnym (1929–1944), rejestr uczniów 

(1954–1964). 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

937 

1. Szkoła Podstawowa w Bońkowie Kościelnym powiat mławski, nr zespołu 403 
2. 1931–1960 
3. 3 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Sprawozdania statystyczne jednostkowe szkół podstawowych z lat 1948–1960 i arkusze ocen 

uczniów rocznika 1931–1954. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

938 

1. Szkoła Podstawowa w Dąbku powiat mławski, nr zespołu 314 
2. 1932–1964 
3. 9 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Arkusze ocen (1932–1948), ewidencja uczniów (1938–1951), sprawozdawczość statystyczna 

(1946–1961), organizacja jednostki własnej. 
5. Język polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

939 

1. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie powiat mławski, nr zespołu 332 
2. 1930–1961 
3. 23 j.a.; 0,21 m.b. 
4. Arkusze ocen (1930–1947), zestawienia statystyczne z dzienników lekcyjnych (1956–1961), 

protokoły zebrań Rady Pedagogicznej (1949–1961), organizacja jednostki własnej (1949–
1961), sprawozdawczość statystyczna (1951–1961). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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940 

1. Szkoła Podstawowa w Dębsku powiat mławski, nr zespołu 377 
2. 1927–1964. 
3. 7 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Księgi główne oceny postępów uczniów w naukach za rok szkolny 1927/1928 i 1933/34, 

księgi główne i księgi ocen z lat 1945–1948 oraz arkusze ocen z lat 1948–1964, ogólne 
sprawy uczniów, w tym listy dzieci w wieku szkolnym i korespondencja dot. ruchu uczniów. 
Poza tym jest księga protokołów Rady Pedagogicznej z lat 1948–1950 dotyczące omówienia 
postępów uczniów i wystawiania ocen, realizacji programów wychowawczych a także 
obchodów uroczystości szkolnych i państwowych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

941 

1. Szkoła Podstawowa w Długokątach powiat mławski, nr zespołu 354 
2. 1947–1965 
3. 8 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Arkusze ocen (1947–1960), rejestry i frekwencja uczniów (1957–1965), protokoły posiedzeń 

Rady Pedagogicznej (1953–1960), organizacja jednostki własnej (1950–1959), 
sprawozdawczość statystyczna (1948–1959). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

942 

1. Szkoła Podstawowa w Dobrowoli powiat mławski, nr zespołu 352 
2. 1947–1965 
3. 3 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Księgi ocen, organizacja jednostki własnej (1947–1960). 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

943 

1. Szkoła Podstawowa w Dunaju powiat mławski, nr zespołu 337 
2. 1932–1961 
3. 9 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Arkusze ocen (1932–1951), ewidencja dzieci w wieku szkolnym (1933–1943), organizacja 

jednostki własnej (1949–1960), sprawozdawczość statystyczna (1948–1961), kontrole i 
wizytacje zewnętrzne (1955–1961).  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

944 

1. Szkoła Podstawowa w Dźwierzni powiat mławski, nr zespołu 315 
2. 1945–1961 
3. 8 j.a.; 0,10 m.b. 
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4. Protokoły wizytacji i kontroli (1958–1961), księga uczniów (1952–1961), arkusze ocen 
(1945–1961), protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej (1950–1960), sprawy osobowe 
nauczycieli (1959–1960), sprawozdawczość statystyczna (1957–1961). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

945 

1. Szkoła Podstawowa w Garlinie powiat mławski, nr zespołu 323 
2. 1929–1961 
3. 22 j.a.; 0,30 m.b. 
4. Arkusze ocen (1929–1952), rejestry uczniów wraz z informacją o frekwencji (1932–1961), 

projekty organizacji szkoły oraz plany pracy (1946–1961), protokoły posiedzeń Rady 
pedagogicznej (1955–1961), sprawozdawczość statystyczna (1953–1961). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

946 

1. Szkoła Podstawowa w Głużku powiat mławski, nr zespołu 414 
2. 1929–1963 
3. 9 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Arkusze ocen uczniów roczników 1929–1947 oraz materiały ogólno-administracyjne jak 

plany pracy szkoły w zakresie dydaktyczno-wychowawczym, administracyjnym i organizacji 
szkolnych (komitet rodzicielski) z lat 1956–1963, projekty organizacyjne szkoły z lat 1956–
1963, arkusze sprawozdawcze o wynikach nauczania, realizacji obowiązku szkolnego jak 
również statystyka uczniów z ostatnich stron dzienników lekcyjnych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

947 

1. Szkoła Podstawowa w Gradzanowie Zbęskim powiat mławski, nr zespołu 388 
2. 1931–1969 
3. 7 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Projekty organizacyjne szkoły z lat 1947–1962, statystyka uczniów z ostatnich kart 

dzienników lekcyjnych, problemowe plany pracy i sprawozdania z lat 1958–1961, 
sprawozdania statystyczne szkoły z okresu 1945–1961. Na dokumentację dydaktyczno-
wychowawczą składają się arkusze ocen uczniów roczników 1931–1947 i protokoły 
posiedzeń Rady Pedagogicznej dotyczące klasyfikacji uczniów, zagadnień nauczania i 
wychowania, działalności organizacji szkolnych, czy spostrzeżeń powizytacyjnych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

948 

1. Szkoła Podstawowa w Grzebsku powiat mławski, nr zespołu 324 
2. 1934–1965 
3. 4 j.a.; 0,05 m.b. 
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4. Księgi ocen uczniów i arkusze ocen (1952–1960), zestawienia statystyczne z dzienników 
lekcyjnych (1956–1965), organizacja jednostki własnej (1956–1960), sprawozdawczość 
statystyczna (1954–1960). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

949 

1. Szkoła Podstawowa w Grzybowie powiat mławski, nr zespołu 353 
2. 1947–1972 
3. 16 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Arkusze ocen (1950–1962), ewidencja dzieci w wieku szkolnym, dzienniki lekcyjne (1949–

1972), organizacja jednostki własnej (1950–1972), plany pracy i sprawozdania z ich 
wykonania (1957–1958), sprawozdawczość statystyczna (1949–1961), dokumentacja prawna 
i techniczna obiektu szkolnego (1947–1961).  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

950 

1. Szkoła Podstawowa w Iłowie powiat mławski, nr zespołu 316 
2. 1929–1962 
3. 8 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej (1948–1962), listy roczników (1934–1953), 

metryka szkolna (1929–1948), plany pracy szkoły (1955–1961). 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

951 

1. Szkoła Podstawowa w Józefowie powiat mławski, nr zespołu 330 
2. 1931–1960 
3. 19 j.a.; 0,08 m.b. 
4. Księgi i arkusze ocen (1934–1953), zestawienia statystyczne z dzienników lekcyjnych (1955–

1961), sprawozdawczość statystyczna (1956–1960). 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

952 

1. Szkoła Podstawowa w Kęczewie powiat mławski, nr zespołu 368 
2. 1924–1959 
3. 34 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Arkusze ocen (1928–1946), księga ocen uczniów (1924–1946), protokoły zebrań Rady 

Pedagogicznej (1955–1958). 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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953 

1. Szkoła Podstawowa w Kluszewie powiat mławski, nr zespołu 356 
2. 1945–1960 
3. 4 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Arkusze ocen (1945–1960), sprawozdania organizacyjne szkoły (1945–1960), 

sprawozdawczość statystyczna (1945–1960). 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

954 

1. Szkoła Podstawowa w Kosinach Starych powiat mławski, nr zespołu 369 
2. 1930–1961 
3. 12 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Arkusze ocen (1930–1946), organizacja jednostki własnej (1955–1961). 
5. J. polski. 
6. Zdespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

955 

1. Szkoła Podstawowa w Kowalewku powiat mławski, nr zespołu 311 
2. 1946–1970 
3. 4 j.a.; 0,09 m.b. 
4. Arkusze ocen (1946–1970), ewidencja uczniów (1932–1953), wizytacje i kontrole (1959–

1968), sprawozdawczość statystyczna (1959–1970). 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

956 

1. Szkoła Podstawowa w Kowalewie powiat mławski, nr zespołu 312 
2. 1927–1960 
3. 13 j.a.; 0,15 m.b. 
4. Księgi i arkusze ocen (1927–1947), ewidencja uczniów (1932–1944), zestawienia 

statystyczne z dzienników lekcyjnych (1945–1960), protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 
(1951–1960), sprawozdawczość statystyczna (1949–1960), organizacja jednostki własnej 
(1947–1960). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

957 

1. Szkoła Podstawowa w Krośnicach powiat mławski, nr zespołu 349 
2. 1929–1961 
3. 9 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Arkusze i księgi ocen (1929–1954), organizacja jednostki własnej (1958–1960), 

sprawozdawczość statystyczna (1958–1961). 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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958 

1. Szkoła Podstawowa w Kuklinie powiat mławski, nr zespołu 321 
2. 1930–1962 
3. 7 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Arkusze ocen (1930–1946), księgi protokołów Rady Pedagogicznej (1957–1962), odpisy 

arkuszy ocen i ruch uczniów (1956–1961), zestawienia statystyczne z dzienników lekcyjnych 
(1945–1961), organizacja własnej jednostki (1947–1961), sprawozdawczość statystyczna 
(1945–1960). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

959 

1. Szkoła Podstawowa w Lipowcu Kościelnym powiat mławski, nr zespołu 408 
2. 1924–1963 
3. 5 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Arkusze ocen uczniów szkoły podstawowej oraz arkusze ocen uczniów Szkoły 

Przysposobienia Rolniczego. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

960 

1. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łęgu powiat mławski, nr zespołu 317 
2. 1945–1960 
3. 16 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Ewidencja dzieci w wieku szkolnym i ruch uczniów (1945–1960), księga ocen (1946–1959), 

księga protokołów Rady Pedagogicznej (1945–1960), organizacja własnej jednostki (1947–
1960), sprawozdawczość statystyczna (1945–1960). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

961 

1. Szkoła Podstawowa w Łomi powiat mławski, nr zespołu 344 
2. 1931–1966 
3. 14 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Arkusze ocen (1931–1954), protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej (1957–1962), 

ewidencja dzieci w wieku szkolnym (1941–1952), organizacja jednostki własnej (1945–
1961), plany pracy Szkoły i sprawozdania z ich wykonania z lat (1959–1962), 
sprawozdawczość statystyczna (1945–1961), książka spostrzeżeń hospitacyjnych (1958–
1966). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

962 

1. Szkoła Podstawowa w Maryśce powiat mławski, nr zespołu 320 
2. 1935–1960 
3. 4 j.a.; 0,05 m.b. 
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4. Arkusze ocen (1946–1960), zestawienia statystyczne z dzienników lekcyjnych (1946–1961), 
oceny sprawowania i postępów w nauce (1935–1939), sprawozdawczość statystyczna (1949–
1960). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

963 

1. Szkoła Podstawowa w Mdzewie powiat mławski, nr zespołu 319 
2. 1932–1960 
3. 6 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Arkusze ocen (1945–1959), ewidencja dzieci w wieku szkolnym (1932–1943), organizacja 

jednostki własnej (1947–1959), sprawozdawczość statystyczna (1946–1957). 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

964 

1. Szkoła Podstawowa w Miączynie Małym powiat mławski, nr zespołu 342 
2. 1932–1962 
3. 6 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Księga i arkusze ocen (1932–1947), listy dzieci w wieku szkolnym (1932–1944), zestawienia 

statystyczne z dzienników lekcyjnych (1946–1962), sprawozdawczość statystyczna (1956–
1960). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

965 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mławie powiat mławski, nr zespołu 373 
2. 1929–1961 
3. 43 j.a.; 0,50 m.b. 
4. Arkusze ocen (1946–1964), zestawienia statystyczne z dzienników lekcyjnych (1945–1967). 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

966 

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie powiat mławski, nr zespołu 351 
2. 1945–1964 
3. 25 j.a.; 0,25 m.b. 
4. Arkusze ocen. 
5. J. polski. 
6. Zespół niemikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

967 

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie powiat mławski, nr zespołu 381 
2. 1935–1963 
3. 82 j.a.; 0,46 m.b. 
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4. Księga główna ocen postępów uczniów w nauce z roku 1929/1930, księgi ocen i arkusze ocen 
uczniów z lat 1945–1961, księga ewidencyjna obowiązku szkolnego, statystyka uczniów —
ostatnie strony dzienników lekcyjnych, protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 1945–
1961 dotyczące zagadnień dydaktyczno-wychowawczych, organizacyjnych, uroczystości 
szkolnych np Dzień Dziecka, 1 Maja. Materiał uzupełnia kilka tomów dokumentacji 
technicznej budowy nowej szkoły z lat 1960–1961. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

968 

1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Mławie powiat mławski, nr zespołu 407 
2. 1921–1966. 
3. 75 j.a.; 1,10 m.b. 
4. Projekty organizacyjne szkoły, plany pracy dydaktyczno-wychowawczej z lat 1951–1956, 

sprawozdawczość statystyczna zawierająca ogólne formularze dla szkół powszechnych jak też 
cząstkowe z wyników klasyfikacji uczniów i inne oraz akta Społecznego Komitetu Budowy 
Szkoły z lat 1957–1963, w tym także protokoły posiedzeń komitetu. Na dokumentację 
dydaktyczną składają się m.in.: księgi główne z lat szkolnych 1921–1940 posiadające 
adnotację nauczyciela o ich ocaleniu we wrześniu 1939 r. z płonącego gmachu szkoły, 12 
zeszytów-ksiąg ocen za rok szkolny 1944/1945 oraz arkusze ocen uczniów z lat 1944–1958. 
Ponadto w zespole występują protokoły Rady Pedagogicznej z lat 1945–1966 i księgi 
hospitacji kierownika szkoły. 

5. J. polski.  
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

969 

1. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Mławie powiat mławski, nr zespołu 409 
2. 1947–1959 
3. 27 j.a.; 0,30 m.b. 
4. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 1948–1959, księga spostrzeżeń 

pohospitalizacyjnych kierownika szkoły, statystyka uczniów z ostatnich stron dzienników 
lekcyjnych oraz arkusze ocen uczniów roczników 1930–1950. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

970 

1. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie powiat mławski, nr zespołu 410 
2. 1958–1965 
3. 22 j.a.; 0,30 m.b. 
4. Na dokumentację dydaktyczno-wychowawczą składają się głównie arkusze uczniów rocznika 

1933–1956 oraz protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 1963–1965. Natomiast 
materiały z zakresu administracji i organizacji stanowią projekty organizacyjne szkoły z 
okresu 1958–1965 oraz opracowania statystyczne ogólne szkoły, cząstkowe problemowe np. o 
wychowaniu fizycznym i turystyce jak też statystyka uczniów z ostatniej strony dziennika 
lekcyjnego. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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971 

1. Szkoła Podstawowa w Modle powiat mławski, nr zespołu 313 
2. 1956–1960 
3. 1 j.a.; 0,00 m.b. 
4. Pieczęć okrągła szkoły. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

972 

1. Szkoła Podstawowa w Morawach powiat mławski, nr zespołu 425 
2. 1923–1959 
3. 14 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Metryka szkolna czyli arkusze spisowe dzieci roczników 1923–1932 oraz arkusze ocen 

roczników 1928–1958. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

973 

1. Szkoła Podstawowa w Mostowie powiat mławski, nr zespołu 415 
2. 1913–1967 
3. 17 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Metryka szkolna czyli arkusze spisowe dzieci uczęszczających do szkoły roczników 1913–

1925, księgi główne ocen postępów uczniów w naukach za lata szkolne z okresu 1923–1939 i 
arkusze ocen roczników 1931–1954. Natomiast w teczce sprawozdawczości statystycznej 
występują: arkusze organizacyjne szkoły oraz sprawozdania statystyczne ogólne, cząstkowe i 
ostatnie strony dzienników lekcyjnych. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

974 

1. Szkoła Podstawowa w Nosarzewie Borowym powiat mławski, nr zespołu 370 
2. 1956–1960 
3. 15 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Arkusze ocen (1950–1962), ewidencja dzieci w wieku szkolnym (1943–1957), dzienniki 

lekcyjne (1949–1972), organizacja jednostki własnej (1950–1972), plany pracy i 
sprawozdania z ich wykonania (1957–1958), sprawozdawczość statystyczna (1949–1961), 
dokumentacja prawno-techniczna obiektu szkolnego (1947–1961). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

975 

1. Szkoła Podstawowa w Otoczni Starej powiat mławski, nr zespołu 325 
2. 1932–1960 
3. 7 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Arkusze ocen (1932–1948), sprawozdawczość statystyczna (1947–1950). 
5. J. polski. 
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6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

976 

1. Szkoła Podstawowa w Pepłowie powiat mławski, nr zespołu 333 
2. 1945–1963 
3. 5 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Arkusze ocen (1945–1960), zestawienia statystyczne z dzienników lekcyjnych (1947–1963), 

organizacja jednostki własnej (1957–1959), sprawozdawczość statystyczna (1957–1960), 
kontrole i wizytacje zewnętrzne.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

977 

1. Szkoła Podstawowa w Piegłowie powiat mławski, nr zespołu 326 
2. 1928–1968 
3. 12 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Arkusze ocen (1928–1950), plany pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz projekty 

organizacyjne szkoły (1946–1968), księgi protokołów Rady Pedagogicznej (1945–1967), 
sprawozdawczość statystyczna (1946–1966). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

978 

1. Szkoła Podstawowa w Podkrajewie powiat mławski, nr zespołu 405 
2. 1929–1960 
3. 12 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Akta dotyczące nauczania i wychowania zawierają arkusze ocen uczniów roczników 1929–

1946, realizacja obowiązku szkolnego (listy dzieci), plany wychowawcze szkoły na lata 1952–
1957 składające się z określenia celów ogólnych i środków ich realizacji oraz księga 
protokołów Rady Pedagogicznej z lat 1955–1960. Natomiast materiały z zakresu organizacji i 
administracji stanowią projekty organizacyjne szkoły z okresu lat 1951–1959 a także 
formularze i arkusze sprawozdawcze: ogólny, z wyników klasyfikacji uczniów i zestawienia 
frekwencji uczniów z lat 50. i 60. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

979 

1. Szkoła Podstawowa w Proszkowie powiat mławski, nr zespołu 335 
2. 1932–1964 
3. 19 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Świadectwa szkolne (1934–1943), arkusze ocen (1932–1946), odciski pieczęci Szkoły, 

dokumentacja budynku szkolnego (1955–1957). 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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980 

1. Szkoła Podstawowa w Purgałkach powiat mławski, nr zespołu 322 
2. 1945–1972 
3. 22 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Arkusze ocen (1951–1966), wyniki rocznych klasyfikacji (1960–1972), zestawienia 

statystyczne z dzienników lekcyjnych (1952–1960), ewidencja dzieci w wieku szkolnym 
(1945–1965), działalność Komitetu Rodzicielskiego (1960–1972), kronika szkoły (1962–
1972), organizacja jednostki własnej (1952–1972), sprawozdawczość statystyczna (1951–
1972). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

981 

1. Szkoła Podstawowa w Radzanowie powiat mławski, nr zespołu 406 
2. 1929–1959 
3. 36 j.a.; 0,30 m.b. 
4. Ogólne formularze statystyczne szkoły oraz sprawozdania cząstkowe np o klasyfikacji 

uczniów lub rozwoju kultury fizycznej i turystyki z lat 1953–1959, a także zestawienia 
frekwencji z ostatnich stron dzienników lekcyjnych. W protokołach zdawczo-odbiorczych jest 
sprawa zastawu działki. Natomiast na dokumentację dydaktyczną składają się księgi główne 
ocen na rok szkolny z okresu 1929–1946 oraz arkusze ocen roczników 1929–1953. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

982 

1. Szkoła Podstawowa w Radzimowicach powiat mławski, nr zespołu 371 
2. 1933–1961 
3. 3 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Arkusze ocen (1933–1937), zestawienia statystyczne z dzienników lekcyjnych (1947–1961), 

sprawozdawczość statystyczna (1945–1961). 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

983 

1. Szkoła Podstawowa w Rumoce powiat mławski, nr zespołu 372 
2. 1933–1960 
3. 18 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Arkusze ocen (1950–1960), księga ocen za lata 1933–1939, protokoły posiedzeń Rady 

Pedagogicznej (1956–1959), dziennik korespondencyjny (1933–1948). 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

984 

1. Szkoła Podstawowa w Strzegowie powiat mławski, nr zespołu 338 
2. 1946–1957 
3. 18 j.a.; 0,27 m.b. 
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4. Arkusze ocen. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

985 

1. Szkoła Podstawowa w Stupsku powiat mławski, nr zespołu 343 
2. 1930–1960 
3. 16 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Arkusze ocen (1930–1947), księga protokołów Rady Pedagogicznej (1951–1958), 

zestawienia statystyczne z dzienników lekcyjnych (1953–1960), ewidencja dzieci w wieku 
szkolnym (1930–1951), organizacja jednostki własnej (1948–1960), sprawozdawczość 
statystyczna (1946–1960). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

986 

1. Szkoła Podstawowa w Szawłach powiat mławski, nr zespołu 309 
2. 1926–1965 
3. 27 j.a.; 0,30 m.b. 
4. Księgi główne ocen uczniów (1926–1938), arkusze ocen i wyników klasyfikacji uczniów 

(1931–1956), protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej (1951–1964), organizacja roku 
szkolnego, kontrole zewnętrzne, sprawozdawczość własna. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

987 

1. Szkoła Podstawowa w Szreńsku powiat mławski, nr zespołu 334 
2. 1927–1961 
3. 23 j.a.; 0,40 m.b. 
4. Księga ocen sprawowania i postępów w nauce (1933–1938), arkusze ocen (1927–1947), 

księga protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej (1949–1960), zestawienia statystyczne z 
dzienników lekcyjnych (1951–1960), organizacja jednostki własnej (1952–1960), 
sprawozdawczość statystyczna (1948–1961). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

988 

1. Szkoła Podstawowa w Szydłowie powiat mławski, nr zespołu 367 
2. 1908–1965 
3. 11 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Arkusze ocen (1908–1950), protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej (1954–1964), księgi 

uczniów (1942–1957), organizacja jednostki własnej (1947–1965), sprawozdawczość 
statystyczna (1948–1965). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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989 

1. Szkoła Podstawowa Trzciniec powiat mławski, nr zespołu 585 
2. 1933–1939 
3. 1 j.a.; 0,03 m.b. 
4. Księga ocen uczniów roku szkolnego 1933/1934 do 1938/1939. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

990 

1. Szkoła Podstawowa w Unierzyżu powiat mławski, nr zespołu 350 
2. 1939–1960 
3. 6 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Arkusze ocen (1945–1960), zestawienia statystyczne z dzienników lekcyjnych (1947–1963), 

organizacja jednostki własnej (1957–1959), dokumentacja dotycząca kontroli i wizytacji 
szkoły, sprawozdawczość statystyczna (1957–1960). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

991 

1. Szkoła Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich powiat mławski, nr zespołu 329 
2. 1929–1946 
3. 6 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Arkusze ocen (1929–1946), księga protokołów Rady Pedagogicznej (1950–1964), 

zestawienia statystyczne z dzienników lekcyjnych (1956–1961). 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

992 

1. Szkoła Podstawowa w Wąsoszach powiat mławski, nr zespołu 331 
2. 1932–1953 
3. 5 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Arkusze ocen (1932–1953), ewidencja dzieci w wieku szkolnym (1937–1943), rejestry 

uczniów (1947–1959), organizacja jednostki własnej (1947–1961), sprawozdawczość 
statystyczna (1953–1961). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

993 

1. Szkoła Podstawowa w Wieczfni powiat mławski, nr zespołu 328 
2. 1928–1961 
3. 13 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Arkusze ocen (1928–1952), księga protokołów Rady Pedagogicznej (1949–1961), organizacja 

jednostki własnej (1946–1960), sprawozdawczość statystyczna (1949–1960). 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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994 

1. Szkoła Podstawowa w Windykach powiat mławski, nr zespołu 355 
2. 1930–1961 
3. 5 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Arkusze ocen (1930–1944), zestawienia statystyczne z dzienników lekcyjnych (1946–1960), 

sprawozdawczość statystyczna (1953–1961). 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

995 

1. Szkoła Podstawowa w Wiśniewie powiat mławski, nr zespołu 327 
2. 1930–1962 
3. 17 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Arkusze ocen (1930–1950), zestawienia statystyczne z dzienników lekcyjnych (1946–1960), 

kronika szkoły (1948–1953), protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej (1948–1962), plany 
pracy szkoły i sprawozdania z ich wykonania (1948–1961), sprawozdawczość statystyczna 
(1948–1960). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

996 

1. Szkoła Podstawowa w Wojnówce powiat mławski, nr zespołu 347 
2. 1924–1961 
3. 2 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Arkusze ocen. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

997 

1. Szkoła Podstawowa w Woli Dębskiej powiat mławski, nr zespołu 358 
2. 1959–1964 
3. 4 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Zestawienia statystyczne z dzienników lekcyjnych (1959–1965), plany pracy szkoły oraz 

sprawozdania z ich wykonania (1960–1964), sprawozdawczość statystyczna (1959–1964). 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

998 

1. Szkoła Podstawowa w Woli Kęczewskiej powiat mławski, nr zespołu 340 
2. 1958–1968 
3. 2 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Sprawozdawczość własna, sprawozdania z realizacji zaleceń powizytacyjnych, sprawozdania 

wyników klasyfikacji uczniów, okólniki jednostek nadrzędnych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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999 

1. Szkoła Podstawowa w Woli Szydłowskiej powiat mławski, nr zespołu 348 
2. 1932–1965 
3. 3 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Arkusze ocen (1932–1951), listy dzieci w wieku szkolnym (1932–1953), sprawozdawczość 

statystyczna (1960–1965). 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

1000 

1. Szkoła Podstawowa we Wróblewie powiat mławski, nr zespołu 336 
2. 1933–1962 
3. 16 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Arkusze ocen (1933–1945), zestawienia statystyczne z dzienników lekcyjnych (1949–1961), 

sprawozdawczość statystyczna (1949–1962), organizacja jednostki własnej (1951–1962). 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

1001 

1. Szkoła Podstawowa w Wyszynach powiat mławski, nr zespołu 346 
2. 1935–1961 
3. 10 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Księgi i arkusze ocen (1935–1947), zestawienia statystyczne z dzienników lekcyjnych (1950–

1965), protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej (1951–1959), sprawozdawczość statystyczna 
(1951–1961). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

1002 

1. Szkoła Podstawowa w Zawadach powiat mławski, nr zespołu 345 
2. 1923–1960 
3. 20 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Arkusze ocen (1923–1960), listy dzieci w wieku szkolnym (1935–1944), organizacja 

jednostki własnej (1947–1960), sprawozdawczość statystyczna (1945–1959). 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

1003 

1. Szkoła Podstawowa w Żurominku powiat mławski, nr zespołu 339 
2. 1931–1964 
3. 21 j.a.; 0,20 m.b. 
4. Księgi ocen (1931–1946), zestawienia statystyczne z dzienników lekcyjnych (1946–1960), 

protokoły Rady Pedagogicznej (1949–1964), ewidencja dzieci w wieku szkolnym (1931–
1944), organizacja jednostki własnej (1947–1960), sprawozdawczość statystyczna (1948–
1960). 

5. J. polski. 
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6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

1004 

1. Akta Wieczorowych Szkół Podstawowych powiatu mławskiego, nr zespołu 475 
2. 1946–1974 
3. 38 j.a.; 0,52 m.b. 
4. Protokoły Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące programu nauczania w zakresie 

szkoły podstawowej (1957–1974), spisy absolwentów (1946–1972), arkusze ocen 
podstawowych szkół wieczorowych dla pracujących (1953–1960). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy, spis roboczy. 

1005 

1. Zasadnicza Szkoła Hodowlana w Malinowie, nr zespołu 1016 
2. 1971–1977 
3. 6 j.a.; 0,08 m.b. 
4. Wyniki nauczania, klasyfikacja i promowanie, opracowania statystyczne.  
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

1006 

1. Zasadnicza Szkoła Rachunkowości Rolnej w Malinowie, nr zespołu 1015 
2. 1963–1977 
3. 20 j.a.; 0,16 m.b. 
4. Wyniki nauczania, klasyfikacja i promowanie, protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, 

materiały z zakresu organizacji pracy w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, 
opracowania statystyczne, bilanse i plany finansowe, protokoły kontroli zewnętrznych, 
zestawienia zbiorcze wyników powszechnej inwentaryzacji.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

1007 

1. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Malinowie, nr zespołu 1017 
2. 1971–1977 
3. 28 j.a.; 0,24 m.b. 
4. Wyniki nauczania, klasyfikacja i promowanie, materiały z zakresu organizacji pracy w 

szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, protokoły kontroli zewnętrznych, 
protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, opracowania statystyczne, bilanse i plany 
finansowe, zestawienia zbiorcze wyników powszechnej inwentaryzacji. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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14. Szpitale 
1008 

1. Szpital Powiatowy im. Marcina Kasprzaka w Ciechanowie, nr zespołu 1050 
2. 1951–1975 
3. 16 j.a.; 0,10 m.b. 
4. Plany budżetowe wraz ze sprawozdaniami z ich wykonania, protokoły kontroli zewnętrznych. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

1009 

1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Ciechanowie, nr zespołu 1049 
2. 1975–1997 [1998] 
3. 103 j.a.; 1,30 m.b. 
4. Statuty, regulaminy organizacyjne, protokoły narad pracowniczych, uchwały Rady 

Nadzorczej, normatywy kancelaryjno-archiwalne, zbiór aktów normatywnych jednostki 
własnej, plany budżetowe oraz ich realizacja, plany finansowe oraz sprawozdania z ich 
realizacji, sprawozdawczość statystyczna, protokoły kontroli zewnętrznych, informatory 
statystyczne, analizy działalności Szpitala, dwutomowe opracowanie zewnętrzne obejmujące 
swą tematyką lecznictwo ciechanowskie. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

15. Zbiory, kolekcje, spuścizny 
1010 

1. Zbiór Wiesława Brodeckiego z Ciechanowa, nr zespołu 959 
2. 1915–1931 
3. 58 j.a.; 0,00 m.b. 
4. Zespół obejmuje zbiór widokówek i zdjęć, przedstawiających w większości fragmenty miasta 

Mławy i okolic. Na 5 z nich widnieje postać Józefa Piłsudskiego. Zbiór w większości 
pochodzi z okresu I wojny światowej.  

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

1011 

1. Zbiór Janusza Grochowskiego z Mławy, nr zespołu 1058 
2. 1923–2005 
3. 1078 j.a.; 2,20 m.b. 
4. Materiały o tematyce sportowej, a w szczególności: opracowania i publikacje, fotografie, 

dyplomy, zaproszenia, druki ulotne, afisze, dokumenty, wycinki prasowe, legitymacje oraz 
karty zawodnicze, proporczyki. Książki, broszury i wydawnictwa nieperiodyczne o tematyce 
społeczno-politycznej, w tym dotyczące NSZZ „Solidarność”, wydawnictwa Redakcji 
Publikacji Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej KC PZPR, w tym z cyklu „Prawda o 
polskiej kontrrewolucji”, tygodnik „Fakty i komentarze”, „Odpowiedzi na pytania”, 
opracowania o międzynarodowych stosunkach ekonomicznych, o ekonomii politycznej 
kapitalizmu, wydawnictwa Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR Instytut 
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Filozofii, Socjologii i Religioznawstwa, biuletyny informacyjne KP i KM PZPR w Mławie 
oraz KW PZPR w Ciechanowie, relacje działaczy politycznych i społecznych, reprinty 
plakatów z okresu PRL. Materiały dotyczące NSZZ „Solidarność” i stanu wojennego: 
wydawnictwa, publikacje, broszury, kalendarze, pisma satyryczne, ulotki, biuletyny 
informacyjne. Materiały propagandowe Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. 
Fotografie i dyplomy o tematyce religijnej. 

5. J.polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
8. Grochowski J., Zarys dziejów sportu mławskiego 1921–1996, Mława, 1997. 

1012 

1. Zbiór Heleny Labudy — Działdowo, nr zespołu 706 
2. 1915–1937 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Fotografie z życia miasta i mieszkańców Działdowa. 
5. J. polski i niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

1013 

1. Zbiór Edwarda Lewandowskiego z Ciechanowa, nr zespołu 1074 
2. 1907–2002 
3. 5 j.a; 0,00 m.b. 
4. Zbiór fotografii dotyczących miast Mławy i Działdowa, wycinki prasowe dotyczące Mławy i 

powiatu mławskiego, wydawnictwa i materiały NSZZ „Solidarność”, zaproszenia, exlibrisy, 
foldery, koperty okolicznościowe oraz karty do głosowania w wyborach samorządowych w 
2002 r. z terenu powiatu ciechanowskiego. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

1014 

1. Zbiór Elżbiety Alicji Malinowskiej z Mławy, nr zespołu 1047 
2. 1957–1961 
3. 23 j.a.; 0,00 m.b. 
4. Zbiór zdjęć i dyplomów dotyczących osiągnięć sportowych Jerzego Malinowskiego.  
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

1015 

1. Zbiór Czesława Miłobędzkiego z Mławy, nr zespołu 808 
2. 1937–1952 
3. 4 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Księgi i dzienniki dotyczące działalności Rzeźni Miejskiej w Mławie. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 
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1016 

1. Zbiór Zbigniewa Mogielnickiego — Działdowo, nr zespołu 721 
2. 1787–1978 
3. 2 j.a.; 0,05 m.b. 
4. Dokumenty, widokówki, plakaty, programy, wydawnictwa nieperiodyczne, druki ulotne, 

koperty okolicznościowe o wydarzeniach w mieście Działdowie. 
5. J. polski, niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

1017 

1. Zbiór Piotra Pszennego — Działdowo, nr zespołu 719 
2. 1945–1973 
3. 2 j.a.; 0,03 m.b. 
4. Wydawnictwa nieperiodyczne, dokumenty, zdjęcia, zaproszenia związane z osobą Piotra 

Pszennego. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

1018 

1. Zbiór Teresy Protokowicz — Działdowo, nr zespołu 708 
2. 1934–1947 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Dokumenty rodzinne np. świadectwa szkolne, fotografie, widokówki. 
5. J. polski i niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

1019 

1. Zbiór Stanisława Rejniaka z Mławy, nr zespołu 1263 
2. 1982–1987 
3. 21 j.a.; 0,00 m.b. 
4. Materiały propagandowe PZPR i PRON w postaci broszur, plakatów, gazetek i ulotek 

dotyczące wydarzeń społeczno-politycznych okresu lat 80 dwudziestego wieku. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

1020 

1. Zbiór Franciszka Skibickiego — Działdowo, nr zespołu 707 
2. 1941–1942 
3. 1 j.a.; 0,01 m.b. 
4. Plany części miasta Działdowa. 
5. J. niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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1021 

1. Zbiór Jadwigi Szymkowicz z Mławy, nr zespołu 1264 
2. 1924–1997 
3. 26 j.a.; 0,00 m.b. 
4. Mundur plutonowego LWP, 12 medali o odznaczeń polskich i radzieckich, legitymacje i 

zaświadczenia do odznaczeń, pocztówki i fotografie Mławy z XX w. 
5. J. polski i rosyjski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

1022 

1. Zbiór Stanisława Świercza, nr zespołu 1239 
2. 1993–1997 
3. 1 j.a; 0,02 m.b. 
4. Korespondencja z RdR i posłami RP oraz Janem Olszewskim, w tym plakaty, druki ulotne 

oraz wycinki prasowe. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

1023 

1. Zbiór Mieczysława Tadrzak z Mławy, nr zespołu 1265 
2. 1949–1983 
3. 3 j.a.; 0,00 m.b. 
4. Medal Za udział w Wojnie Obronnej 39 wraz z legitymacją, książeczka wojskowa, deklaracja 

członkowska ZBOWiD i dwie fotografie Aleksandra Tadrzaka. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

1024 

1. Zbiór Zbigniewa Wawrzyńskiego z Mławy, nr zespołu 1071 
2. 1980–1987 
3. 16 j.a.; 0,00 m.b. 
4. Wydawnictwa informacyjne i periodyczne NSZZ „Solidarność”, broszury, odezwy i apele, 

książki, grafiki, plakaty, zdjęcia, ulotki, kalendarze i komunikaty dotyczące działalności NSZZ 
„Solidarność” oraz wydawnictwa i publikacje własne (przewodniki, exlibrisy i pocztówki). 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

1025 

1. Zbiór Anny Witkowskiej — Działdowo, nr zespołu 720 
2. 1921–1979 
3. 4 j.a.; 0,50 m.b. 
4. Reprodukcje fotografii przedstawiających widoki miasta Działdowa. 
5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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1026 

1. Zbiór Andrzeja Zakrzewskiego z Mławy, nr zespołu 1059 
2. 1931–1986 
3. 125 j.a.; 0,00 m.b. 
4. Materiały o tematyce sportowej, m. in. fotografie, dokumenty oraz negatywy, fotografie 

mławskiej organizacji Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, zdjęcia i pocztówki 
Mławy, w tym z pochodów 1-majowych, służby zdrowia i OSP okresu PRL. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 

1027 

1. Zbiór ksiąg meldunkowych, nr zespołu 596 
2. 1950–1969 
3. 675 j.a.; 7,31 m.b. 
4. Domowe książki meldunkowe i rejestry tymczasowe mieszkańców miasta Mława według ulic 

i numeracji domów oraz księgi ewidencyjne osób podlegających powszechnemu obowiązkowi 
wojskowemu. Następnie książki meldunkowe, spisy ludności, rejestry mieszkańców 
poszczególnych miejscowości powiatu mławskiego. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

1028 

1. Zbiór plakatów, afiszów i ulotek, nr zespołu 571 
2. 1872–1973 
3. 237 j.a.; 0,00 m.b. 
4. Plakaty o imprezach kulturalnych, obwieszczenia np w sprawach podatkowych, ogłoszenia 

różnych władz i urzędów, druki ulotne, programy wyborcze, obchodów i rocznic, drukowane 
manifesty cesarskie o śmierci Cara Aleksandra II, o wyznaczeniu terminu koronacji 
Aleksandra III, karty żywnościowe także z okresu okupacji, kupony, znaczki, cegiełki, 
odezwy, w tym Wojewody Warszawskiego z okazji zakończenia wojny, Komitetu 
Wykonawczego Obchodu 150-lecia urodzin Adama Mickiewicza, o wykonanie przez 
rolników obowiązkowych dostaw, w sprawie odbudowy kraju. 

5. J. polski, rosyjski, niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis roboczy. 

1029 

1. Zbiór planów powiatu mławskiego, nr zespołu 529 
2. 1842–1945 
3. 364 j.a.; 0,00 m.b. 
4. Mapy powstałe przed rokiem 1918: w zbiorze jest ich 194. Około 60% dotyczy ustalenia stanu 

posiadania dóbr ziemskich, folwarków oraz niewielkich działek gruntu. Natomiast treść 
stanowią: grunty orne, łąki i pastwiska, ogrody warzywne i owocowe, nieużytki, zarośla, 
zabudowania, szlaki komunikacyjne oraz sieć hydrograficzna. Na 20 mapach widnieją plany 
lasów z zaznaczonymi okręgami leśnymi, przesiekami i „haliznami”. Rodzaje lasów 
oznaczone kolorami w podziale na lasy iglaste, liściaste, mieszane i sosnowe. Ponadto 
występują mapy obszarów po wycięciu lasu i stan ich zagospodarowania. Kilka map dotyczy 
pomiarów na gruntach oddanych na własność wsi lub będących przedmiotem kontraktu 
kupna-sprzedaży. Część map dotyczy zmian granic istniejących oraz stanowiących przedmiot 
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sporu pomiędzy właścicielami.. Ponadto pojedyncze arkusze dotyczą regulacji wsi, podziału 
wspólnot czy będących w gestii Banku Włościańskiego.  
Mapy powstałe w latach 1918–1939: dotyczą stwierdzenia stanu posiadania, gruntów 
zaprojektowanych do parcelacji i już rozparcelowanych, gruntów wydzielonych z dóbr 
prywatnych i oddanych na własność wsi w zamian za serwituty, plany scaleniowe i podziału 
wspólnot, gruntów sprzedanych i mapy klasyfikacji gruntów. 
 Mapy powstałe w latach 1940–1944: występuje w zbiorze 25 arkuszy tych map opisanych w 
języku niemieckim, w większości są to plany bardzo niewielkich wycinków zabudowy miasta 
Mława, jedna to mapa przeglądowa dóbr Rozwozin z zaznaczoną siecią komunikacyjną i 
zabudowań gospodarskich. Mapa dóbr Kozielsk przedstawia rozmieszczenie gruntów ornych, 
ogrodów, terenów zielonych, łąk i pastwisk, lasów, zarośli i nieużytków.  
Mapy powstałe po roku 1944, których jest trzy w postaci odbitek ozalidowych z treścią w 
ołówku i wszystkie są mapami gospodarczymi. 

5. J. polski, rosyjski, niemiecki. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Inwentarz książkowy. 
8. Grochowski A. „Zbiory kartograficzne w zasobie Archiwum Państwowego m.st. Warszawy 

Oddział w Mławie, ich znaczenie dla badań regionalnych, „Ziemia Zawkrzeńska” 2004, t. 8, s. 
289–306; Grochowski A. Materiały archiwalne do dziejów powiatu mławskiego, „Studia 
mazowieckie” 1996–1997, nr 1/2–1/2, s. 51–71. 
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1. Zbiór Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej, nr zespołu 1240 
2. 1928–1970 
3. 555 j.a.; 1,00 m.b. 
4. Dokumentacja techniczna budowy i przebudowy pomników, archiwalia dotyczące działalności 

BCH w okresie II wojny światowej oraz akta Komitetu Uczczenia Pamięci Antoniego 
Załęskiego „Torfa” (dowódcy BCH), maszynopisy opracowań monograficznych i prac 
magisterskich dotyczących historii północnego Mazowsza, rękopisy wspomnień, materiały do 
publikacji źródeł o rewolucji 1905 roku, materiały i opracowania dotyczące 20 DP (odpisy 
dokumentów z CAW, relacje, analizy, mapy), fotokopie dokumentów placówki XII (Mława) 
Obwodu Mławskiego ZWZ i AK, wspomnienia, listy weteranów walk wrześniowych pod 
Mławą do TPZM i prezesa R. Juszkiewicza, dokumenty finansowe Towarzystwa z lat 1958–
1964, prasa, czasopisma („Na posterunku”, „Mucha”, „Przewodnik Katolicki”), książki, 
nadbitki artykułów prof. Tadeusza Korzybskiego i dotyczące penicyliny syntetycznej oraz 
fotografie dokumentujące działalność towarzystwa w zakresie organizacji uroczystości 
rocznicowych, zjazdów weteranów bitwy mławskiej we wrześniu 1939 r. otwarcia pomników. 

5. J. polski. 
6. Zespół niezmikrofilmowany. 
7. Spis zdawczo-odbiorczy. 
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Wykaz alfabetyczny nazw zespołów 

Akta cechów miasta Działdowa 
Akta cechów miasta Żuromina 
Akta Cechów Rzemieślniczych w Mławie 
Akta gminy Bartołdy powiat ciechanowski 
Akta gminy Błędówko zs. w Cieksynie powiat płoński 
Akta gminy Dąbrowa z siedzibą w Kowalewku, powiat mławski 
Akta gminy Dębsk z siedzibą w Szydłowie, powiat mławski 
Akta gminy Dzierzgowo 
Akta gminy Gołymin powiat ciechanowski 
Akta gminy Grudusk powiat ciechanowski 
Akta gminy Iłowo, powiat mławski 
Akta gminy Kiełpiny powiat Działdowo 
Akta gminy Kosiny z siedzibą w Wiśniewie, powiat mławski 
Akta gminy Krasne powiat ciechanowski 
Akta gminy Mława z siedzibą w Wieczfni, powiat mławski 
Akta gminy Młock z siedzibą w Ościsłowie powiat ciechanowski 
Akta gminy Modzele zs. w Nowym Mieście powiat płoński 
Akta gminy Mostowo z siedzibą w Szreńsku, powiat mławski 
Akta gminy Naruszewo powiat płoński 
Akta gminy Niechłonin, powiat mławski 
Akta gminy Nużewo powiat ciechanowski 
Akta gminy Ojrzeń powiat ciechanowski 
Akta gminy Opinogóra powiat ciechanowski 
Akta gminy Ratowo z siedzibą w Radzanowie, powiat mławski 
Akta gminy Regimin powiat ciechanowski 
Akta gminy Rozwozin z siedzbą w Lubowidzu powiat mławski 
Akta gminy Rybno powiat Działdowo 
Akta gminy Sarbiewo zs. w Baboszewie powiat płoński 
Akta gminy Sarnowo z siedzibą w Dzierzążni powiat płoński 
Akta gminy Sielec powiat płoński 
Akta gminy Sochocin powiat płoński 
Akta gminy Sońsk powiat ciechanowski 
Akta gminy Strożęcin zs w Gralewie powiat płoński 
Akta gminy Stupsk, powiat mławski 
Akta gminy Szumlin zs. w Jońcu powiat płoński 
Akta gminy Turza Mała, powiat mławski 
Akta gminy Unierzyż z siedzibą w Strzegowie, powiat mławski 
Akta gminy Wójty-Zamoście powiat płoński 
Akta gminy Wychódźc powiat płoński 
Akta gminy Załuski powiat płoński 
Akta gminy Zielona z siedzibą w Kuczborku, powiat mławski 
Akta gminy Zieluń, powiat mławski 
Akta gminy Żuromin powiat sierpecki 
Akta hipoteczne i gruntowe powiatu Działdowo 
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Akta komisji ds. referendum ogólnokrajowego z terenu województwa ciechanowskiego z referendum 
przeprowadzonego w dniu. 29 listopada 1987 r. 
Akta komisji wyborczych do rad gmin z terenu województwa ciechanowskiego z wyborów 
przeprowadzonych w dniu 27 maja 1990 r.  
Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu 
województwa ciechanowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 r.  
Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu 
województwa ciechanowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 17 czerwca 1984 r.  
Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i powiatowego z terenu powiatu 
mławskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 r. 
Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego z terenu województwa 
ciechanowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 5 lutego 1978 r. 
Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu powiatu działdowskiego z wyborów 
przeprowadzonych w dniu 09.12.1973 r. 
Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu powiatu płońskiego z wyborów przeprowadzonych w 
dniu 9 grudnia 1973 r. 
Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu powiatu przasnyskiego z wyborów 
przeprowadzonych w dniu 09.12.1973 r. 
Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu powiatu pułtuskiego z wyborów przeprowadzonych 
w dniu 09.12.1973 r. 
Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu powiatu żuromińskiego z wyborów 
przeprowadzonych w dniu 09.12.1973 r. 
Akta z wyborów do Sejmu i rad narodowych z terenu gromady Dzierzgowo powiat Przasnysz w 1969 r. 
Akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu PRL z terenu województwa ciechanowskiego z wyborów 
przeprowadzonych w dniach 04.06 i 18.06.1989 r. 
Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych stopnia wojewódzkiego z terenu województwa 
ciechanowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 21 marca 1976 r. 
Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu powiatu ciechanowskiego z wyborów przeprowadzonych 
w dniu 19.03.1972 r. 
Akta miasta Ciechanowa 
Akta miasta Działdowa 
Akta miasta Mławy 
Akta miasta Płońska 
Akta miasta Żuromina 
Akta referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Mławie w dniu 28 maja 1995 r. 
Akta stanu cywilnego Aleksandrowskiej Cerkwi w Kolonii Aleksandrowo 
Akta stanu cywilnego baptystów Nowe Miasto powiat płoński 
Akta stanu cywilnego baptystów Ojrzeń powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego Chełmsko-Warszawskiej Duchownej Konsystorii, Cerkiew św. Marii Magdaleny w 
mieście Płońsku Guberni Płockiej  
Akta stanu cywilnego gminy Baboszewo powiat płoński 
Akta stanu cywilnego 23 pułku piechoty w Ciechanowie 
Akta stanu cywilnego gminy Bieżuń powiat żuromiński 
Akta stanu cywilnego gminy Bogurzyn powiat mławski 
Akta stanu cywilnego gminy Chamsk powiat żuromiński 
Akta stanu cywilnego gminy Chociszewo powiat płoński 
Akta stanu cywilnego gminy Ciechanów 
Akta stanu cywilnego gminy Cieksyn powiat płoński. 
Akta stanu cywilnego gminy Ciemniewko powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego gminy Czernice powiat przasnyski  
Akta stanu cywilnego gminy Czerwińsk powiat płoński 
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Akta stanu cywilnego gminy Dąbrowa powiat mławski 
Akta stanu cywilnego gminy Dłutowo powiat żuromiński 
Akta stanu cywilnego gminy Dziektarzewo powiat płoński 
Akta stanu cywilnego gminy Dzierzgowo powiat przasnyski 
Akta stanu cywilnego gminy Glinojeck powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego gminy Gołymin powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego gminy Gralewo powiat płoński 
Akta stanu cywilnego gminy Grodziec powiat płoński 
Akta stanu cywilnego gminy Gromadzyn powiat płoński 
Akta stanu cywilnego gminy Grudusk powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego gminy Gumino powiat płoński 
Akta stanu cywilnego gminy Joniec powiat płoński 
Akta stanu cywilnego gminy Kamienica powiat płoński 
Akta stanu cywilnego gminy Koziczynek powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego gminy Krasne powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego gminy Kraszewo powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego gminy Kroczewo powiat płoński 
Akta stanu cywilnego gminy Królewo powiat płoński 
Akta stanu cywilnego gminy Krysk powiat płoński 
Akta stanu cywilnego gminy Kuczbork powiat żuromiński 
Akta stanu cywilnego gminy Kuklin powiat mławski 
Akta stanu cywilnego gminy Lekowo powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego gminy Lipowiec powiat mławski 
Akta stanu cywilnego gminy Lubowidz powiat żuromiński 
Akta stanu cywilnego gminy Łopacin powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego gminy Łysakowo powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego gminy Malużyn powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego gminy miasta Płońsk 
Akta stanu cywilnego gminy Mława powiat mławski 
Akta stanu cywilnego gminy Naruszewo powiat płoński 
Akta stanu cywilnego gminy Niedzbórz powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego gminy Opinogóra powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego gminy Pałuki powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego gminy Pawłowo powiat przasnyski 
Akta stanu cywilnego gminy Płońsk powiat płoński 
Akta stanu cywilnego gminy Radzanów powiat mławski 
Akta stanu cywilnego gminy Radzymin powiat płoński 
Akta stanu cywilnego gminy Sarbiewo powiat płoński 
Akta stanu cywilnego gminy Sarnowo 
Akta stanu cywilnego gminy Skołatowo powiat płoński 
Akta stanu cywilnego gminy Sochocin powiat płoński 
Akta stanu cywilnego gminy Sońsk powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego gminy Strzegowo powiat mławski 
Akta stanu cywilnego gminy Stupsk powiat mławski 
Akta stanu cywilnego gminy Sulerzyż powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego gminy Szreńsk powiat mławski 
Akta stanu cywilnego gminy Szydłowo powiat mławski 
Akta stanu cywilnego gminy Unierzyż powiat mławski 
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Akta stanu cywilnego gminy Węgra powiat przasnyski 
Akta stanu cywilnego gminy Wieczfnia powiat mławski 
Akta stanu cywilnego gminy Wierzbówiec powiat płoński 
Akta stanu cywilnego gminy Wrona powiat płoński 
Akta stanu cywilnego gminy Wyszyny powiat mławski 
Akta stanu cywilnego gminy Zeńbok powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego gminy Zielona powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego gminy Zielona powiat żuromiński 
Akta stanu cywilnego gminy Zieluń powiat żuromiński 
Akta stanu cywilnego gminy Żmijewo powiat mławski  
Akta stanu cywilnego gminy Żukowo powiat płoński 
Akta stanu cywilnego gminy Żuromin powiat żuromiński  
Akta stanu cywilnego gminy Żurominek Kapitulny powiat mławski  
Akta Stanu Cywilnego Kisiny powiat działdowski 
Akta stanu cywilnego Kucice powiat płoński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Baboszewo powiat płoński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Bieżuń powiat żuromiński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Bogurzyn powiat mławski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Chamsk powiat żuromiński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Chociszewo powiat płoński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Ciechanów, powiat ciechanowski  
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Cieksyn powiat płoński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Ciemniewko, powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Czernice Borowe, powiat przasnyski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Dąbrowa powiat mławski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Dłutowo powiat żuromiński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Dziektarzewo powiat płoński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Dzierzgowo, powiat przasnyski  
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Glinojeck, powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Gołymin, powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Gradzanowo powiat sierpecki 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Gralewo powiat płoński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Grodziec powiat płoński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Gromadzyn powiat płoński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Grudusk, powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Gumino powiat płoński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Janowiec Kościelny powmławski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Joniec powiat płoński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Kamienica powiat płoński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Koziczynek, powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Koziebrody powiat sierpecki 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Krajkowo powiat sierpecki 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Krasne, powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Kraszewo, powiat ciechanowski  
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Kroczewo powiat płoński  
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Królewo powiat płoński  
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Krysk powiat płoński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Kucice powiat płoński  
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Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Kuczbork powiat żuromiński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Kuklin powiat mławski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Lekowo, powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Lipowiec Kościelny powiat mławski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Lubowidz powiat żuromiński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Lutocin powiat żuromiński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Łęg powiat mławski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Łopacin, powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Łysakowo, powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Malużyn, powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Mława, powiat mławski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Mława-Wólka, powmławski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Naruszewo powiat płoński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Niedzbórz, powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Nowe Miasto powiat płoński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Opinogóra, powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Pałuki, powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Pawłowo powiat przasnyski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Płońsk powiat płoński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Pomiechówek powiat płoński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Raciąż powiat sierpecki 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Radzanów powiat mławski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Radzymin powiat płoński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Sarbiewo powiat płoński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Sarnowo powiat żuromiński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Skołatowo powiat płoński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Sochocin powiat płoński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Sońsk, powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Strzegowo powiat mławski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Stupsk powiat mławski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Sulerzyż, powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Szreńsk powiat mławski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Szydłowo powiat mławski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Unieck powiat sierpecki 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Unierzyż powiat mławski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Węgra powiat przasnyski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Wieczfnia powiat mławski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Wierzbówiec powiat płoński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Wrona powiat płoński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Wyszyny powiat mławski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Zeńbok, powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Zielona powiat żuromiński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Zielona, powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Zieluń powiat żuromiński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Żmijewo powiat mławski 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Żukowo powiat płoński 
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Żurominek Kapitulny powiat mławski 
Akta stanu cywilnego 32 pułku piechoty w Ciechanowie 
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Akta stanu cywilnego wyznania baptystów Młock powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego wyznania baptystów okręgu Gradzanowo powiat sierpecki  
Akta stanu cywilnego wyznania baptystów okręgu Raciąż powiat sierpecki 
Akta stanu cywilnego wyznania ewangelicko-augsburskiego Mława, powiat mławski 
Akta stanu cywilnego wyznania ewangelicko-augsburskiego Płońsk 
Akta stanu cywilnego wyznania ewangelicko-luterskiego Ojrzeń powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego Bieżuń powiat żuromiński 
Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego Ciechanów powiat ciechanowski 
Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego Kuczbork powiat żuromiński 
Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego Mława, powiat mławski 
Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego Nowe Miasto powiat płoński 
Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego okręgu bożnicznego Sochocin 
Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego okręgu Raciąż powiat sierpecki 
Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego okręgu Szreńsk powiat mławski 
Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego Radzanów powiat mławski 
Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego Żuromin powiat żuromiński 
Akta stanu cywilnego wyznania niechrześcijańskiego Płońsk 
Akta stanu cywilnego wyznania prawosławnego Mława, powiat mławski 
Akta Urzędu Stanu Cywilnego Burkat powiat działdowski 
Akta Urzędu Stanu Cywilnego Działdowo miasto powiat działdowski 
Akta Urzędu Stanu Cywilnego Działdowo-Wieś 
Akta Urzędu Stanu Cywilnego Kiełpiny powiat działdowski 
Akta Urzędu Stanu Cywilnego Kostkowo powiat działdowski 
Akta Urzędu Stanu Cywilnego Koszelewki powiat działdowski 
Akta Urzędu Stanu Cywilnego Koszelewy powiat działdowski 
Akta Urzędu Stanu Cywilnego Księży Dwór powiat działdowski 
Akta Urzędu Stanu Cywilnego Lidzbark powiat działdowski 
Akta Urzędu Stanu Cywilnego Narzym powiat działdowski 
Akta Urzędu Stanu Cywilnego Płośnica powiat działdowski 
Akta Urzędu Stanu Cywilnego Ruszkowo powiat działdowski 
Akta Urzędu Stanu Cywilnego Rybno powiat działdowski 
Akta Urzędu Stanu Cywilnego Szczupliny powiat działdowski 
Akta Urzędu Stanu Cywilnego Tuczki, powiat działdowski 
Akta Urzędu Stanu Cywilnego Uzdowo powiat działdowski 
Akta Urzędu Stanu Cywilnego Wesołowo powiat działdowski 
Akta Wieczorowych Szkół Podstawowych powiatu mławskiego 
Akta wyborów do organów samorządu terytorialnego w roku 2002 
Akta wyborów do rad gmin i rad powiatów w 1998 r. 
Akta wyborów do rad gmin województwa ciechanowskiego z 19 marca 1994 r. 
Akta wyborów do rad narodowych z terenu gminy Siemiątkowo Koziebrodzkie w roku 1973 
Akta wyborów do rad narodowych z terenu powiatu ciechanowskiego 
Akta wyborów do rad narodowych z terenu powiatu mławskiego w 1954 r. 
Akta wyborów do rad narodowych z terenu powiatu mławskiego w 1958 r. 
Akta wyborów do rad narodowych z terenu powiatu żuromińskiego w 1958 r. 
Akta wyborów do Sejmu i rad narodowych z terenu powiatu Działdowo w 1969 r. 
Akta wyborów do Sejmu i rad narodowych z terenu powiatu żuromińskiego w 1961 r. 
Akta wyborów do Sejmu i rad narodowych z terenu powiatu żuromińskiego w 1965 r. 
Akta wyborów do Sejmu i rad narodowych z terenu powiatu żuromińskiego w 1969 r. 
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Akta wyborów do Sejmu i Senatu R.P. z terenu województwa ciechanowskiego w 1991 r. 
Akta wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 29 września 1997 r. 
Akta wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa ciechanowskiego z 
19.09.1993 r. 
Akta wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu mławskiego w 1965 r. 
Akta wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu mławskiego w 1969 r. 
Akta wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu mławskiego w 1961 r. 
Akta wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu płońskiego w 1969 r. 
Akta wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu płońskiego w 1976 r. 
Akta wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu płońskiego w 1965 r. 
Akta wyborów do Sejmu PRL z terenu gminy Płońsk w 1985 r. 
Akta wyborów do Sejmu PRL z terenu powiatu Działdowo w 1972 r. 
Akta wyborów do Sejmu PRL z terenu powiatu mławskiego w 1972 r. 
Akta wyborów do Sejmu PRL z terenu powiatu żuromińskiego w 1972 r. 
Akta wyborów do Sejmu i Senatu RP z dnia 15 września 2005 r. 
Akta wyborów do Sejmu RP i Senatu RP z dnia 23 września 2001 r.  
Akta wyborów do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ciechanowie z terenu miasta i gminy Lidzbark w roku 
1980 
Akta wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r. 
Akta wyborów Prezydenta R.P. z terenu województwa ciechanowskiego w 1990 r.  
Akta wyborów Prezydenta RP w dniu 8 października 2000 r. 
Akta z wyborów do rad narodowych z terenu gminy Opinogóra Górna w 1973 r. 
Akta z wyborów do rad narodowych z terenu gromady Dzierzgowo powiat Przasnysz w 1965 r. 
Akta z wyborów do rad narodowych z terenu miasta i gminy Raciąż w 1973 r. 
Akta z wyborów do Sejmu PRL z terenu powiatu płońskiego w 1972 r. 
Akta z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa ciechanowskiego w roku 
1995 
Akta zbiorcze metryk urodzin, małżeństw i zgonów 
Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Działdowie 
Areszt Śledczy w Płońsku 
Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział Wojewódzki w Ciechanowie 
Bank Krajowy Prowincji Prus Wschodnich Oddział w Ciechanowie 
Bank Rolny Oddział Powiatowy w Ciechanowie 
Bank Rolny Oddział Powiatowy w Płońsku 
Bank Spółdzielczy w Płońsku powiat płoński 
Biuro Senatorskie w Mławie — Senator Ryszard Juszkiewicz 
Browar Ciechanowski Spółka Akcyjna 
Centrala Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” w Warszawie Oddział Okręgowy w Mławie 
Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Inspektorat Lustracji w Olsztynie 
Ciechanowska Fabryka Obrabiarek w Ciechanowie 
Ciechanowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Ciechanowie 
Ciechanowskie Zakłady Ceramiki Budowlanej z siedzibą w Krubinie 
Cukrownia „Glinojeck” S.A. w Glinojecku 
Cukrownia „Izabelin” w Glinojecku 
Cukrownia im. M. Nowotki w Ciechanowie 
Daewoo FSO Motor Sp. z o.o. ZCS w Ciechanowie 
Fabryka Maszyn Górniczych „Cemag” w Ciechanowie 
Front Jedności Narodu Komitet Gminny w Dzierzgowie 
Front Jedności Narodu Komitet Gminny w Krasnem 
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Front Jedności Narodu Komitet Gminny w Lubowidzu 
Front Jedności Narodu Komitet Gminny w Opinogórze Górnej 
Front Jedności Narodu Komitet Gminny w Płośnicy 
Front Jedności Narodu Komitet Gminny w Rybnie 
Front Jedności Narodu Komitet Gminny w Siemiątkowie Koziebrodzkim 
Front Jedności Narodu Komitet Gminny w Szreńsku 
Front Jedności Narodu Komitet Gminny w Wieczfni Kościelnej 
Front Jedności Narodu Komitet Gromadzki w Dzierzgowie powiat Przasnysz 
Front Jedności Narodu Komitet Gromadzki w Koziebrodach powiat Sierpc 
Front Jedności Narodu Komitet Gromadzki w Krajkowie powiat Sierpc 
Front Jedności Narodu Komitet Gromadzki w Siemiątkowie Koziebrodzkim powiat Sierpc 
Front Jedności Narodu Komitet Miejski w Raciążu powiat Sierpc 
Front Jedności Narodu Komitet Miejsko-Gminny w Działdowie 
Front Jedności Narodu Komitet Miejsko-Gminny w Lidzbarku 
Front Jedności Narodu Komitet Miejsko-Gminny w Żurominie 
Front Jedności Narodu Komitet Powiatowy w Działdowie 
Front Jedności Narodu Komitet Wojewódzki w Ciechanowie województwo ciechanowskie 
Front Jedności Narodu. Komitet Powiatowy w Mławie 
Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Naruszewie powiat płoński 
Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Sarbiewie 
Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa gminy Wójty-Zamoście powiat płoński 
Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Błędówku powiat płoński 
Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Jońcu powiat płoński 
Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Nowy Mieście powiat płoński 
Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Sochocinie powiat płoński 
Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Strożęcinie powiat płoński 
Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Załuskach powiat płoński 
Gminna Rada Narodowa Nowe Miasto 
Gminna Rada Narodowa w Baboszewie 
Gminna Rada Narodowa w Bieżuniu 
Gminna Rada Narodowa w Ciechanowie 
Gminna Rada Narodowa w Czernicach Borowych 
Gminna Rada Narodowa w Dzierzążni 
Gminna Rada Narodowa w Dzierzgowie 
Gminna Rada Narodowa w Glinojecku 
Gminna Rada Narodowa w Gołyminie Ośrodku 
Gminna Rada Narodowa w Grudusku  
Gminna Rada Narodowa w Iłowie-Osadzie 
Gminna Rada Narodowa w Krasnem 
Gminna Rada Narodowa w Kuczborku Osadzie 
Gminna Rada Narodowa w Lipowcu Kościelnym 
Gminna Rada Narodowa w Lubowidzu 
Gminna Rada Narodowa w Lutocinie 
Gminna Rada Narodowa w Naruszewie 
Gminna Rada Narodowa w Ojrzeniu 
Gminna Rada Narodowa w Opinogórze Górnej powiat ciechanowski 
Gminna Rada Narodowa w Płońsku 
Gminna Rada Narodowa w Płośnicy 
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Gminna Rada Narodowa w Radzanowie 
Gminna Rada Narodowa w Regiminie województwo ciechanowskie 
Gminna Rada Narodowa w Rybnie 
Gminna Rada Narodowa w Siemiątkowie Koziebrodzkim 
Gminna Rada Narodowa w Sochocinie 
Gminna Rada Narodowa w Sońsku 
Gminna Rada Narodowa w Strzegowie 
Gminna Rada Narodowa w Stupsku 
Gminna Rada Narodowa w Syberii 
Gminna Rada Narodowa w Szreńsku 
Gminna Rada Narodowa w Szydłowie 
Gminna Rada Narodowa w Turzy Małej 
Gminna Rada Narodowa w Wieczfni Kościelnej 
Gminna Rada Narodowa w Wiśniewie 
Gminna Rada Narodowa Załuski 
Gminny Komitet Ocalenia Narodowego w Płośnicy 
Hipoteka płońska 
Hipoteka powiatów ciechanowskiego i mławskiego 
Inspektorat Nadzoru Farmaceutycznego w Ciechanowie 
Inspektorat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Działdowie z siedzibą w Księżym Dworze powiat 
Działdowo 
Inspektorat Szkolny w Ciechanowie, powiat ciechanowski 
Inspektorat Szkolny w Działdowie 
Inspektorat Szkolny w Mławie, powiat mławski 
Izba Skarbowa w Ciechanowie 
Kancelaria Antoniego Lipińskiego, rejenta kancelarii ziemiańskiej okręgu mławskiego w Mławie 
Kancelaria Bolesława Mazurowskiego notariusza w Ciechanowie 
Kancelaria Bronisława Więckowskiego notariusza w Mławie powiat mławski 
Kancelaria Edwarda Mariewskiego, rejenta kancelarii ziemiańskiej okręgu mławskiego w Mławie 
Kancelaria Edwarda Rybickiego notariusza w Płońsku powiat płoński 
Kancelaria Feliksa Cybulskiego, rejenta kancelarii ziemiańskiej okręgu przasnyskiego w Ciechanowie 
Kancelaria Feliksa Goncerza notariusza w Płońsku 
Kancelaria Ferdynanda Grzywacza notariusza w Lidzbarku powiat działdowski 
Kancelaria Franciszka Chudzyńskiego, rejenta kancelarii ziemiańskiej okręgu mławskiego w Mławie 
Kancelaria Franciszka Strzeszewskiego, notariusza publicznego okręgu mławskiego w Mławie 
Kancelaria Franciszka Ulenieckiego, rejenta powiatu przasnyskiego w Ciechanowie 
Kancelaria Franciszka Weselika notariusza w Działdowie 
Kancelaria Jana Bierzyńskiego notariusza w Mławie powiat mławski 
Kancelaria Jana Rudzkiego notariusza w Płońsku 
Kancelaria Jana Wyrwicza notariusza w Działdowie 
Kancelaria Józefa Adolfa Karkowskiego notariusza w Lidzbarku powiat Działdowo 
Kancelaria Józefa Milewskiego, rejenta kancelarii ziemiańskiej okręgu mławskiego w Mławie 
Kancelaria Józefa Miniewicza notariusza w Mławie 
Kancelaria Józefa Ossowskiego, notariusza powiatu mławskiegto w Mławie 
Kancelaria Józefa Sieniawskiego notariusza w Mławie powiat mławski 
Kancelaria Józefa Słomczyńskiego, notariusza przy kancelarii hipotecznej Sądu Pokoju w Ciechanowie 
Kancelaria Juliana Smolińskiego, notariusza publicznego i konserwatora hipotek okręgu mławskiego w 
Mławie 
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Kancelaria Kazimierza Kasznicy, notariusza przy kancelarii hipotecznej Sądu Pokoju w Ciechanowie 
Kancelaria Kazimierza Majewskiego pisarza aktowego powiatu mławskiego w Mławie 
Kancelaria Konrada Olszewskiego, notariusza powiatu mławskiego w Mławie 
Kancelaria Konrada Wendel notariusza w Lidzbarku powiat Działdowo 
Kancelaria Kowalewskiego, zastępcy pisarza aktowego powiatu mławskiego w Mławie 
Kancelaria Michała Lewickiego, rejenta kancelarii ziemiańskiej okręgu przasnyskiego w Ciechanowie 
Kancelaria Michała Przybory notariusza w Mławie powiat mławski 
Kancelaria Mieczysława Ganszera notariusza w Mławie powiat mławski 
Kancelaria Mieczysława Thuna notariusza w Mławie powiat mławski 
Kancelaria notarialna Antoniego Smolińskiego notariusza w Ciechanowie  
Kancelaria notarialna Bolesława Głowackiego notariusza w Ciechanowie  
Kancelaria notarialna Stanisława Królikowskiego notariusza w Ciechanowie 
Kancelaria notarialna Stanisława Płońskiego notariusza w Ciechanowie  
Kancelaria Stanisława Duszyńskiego notariusza w Mławie 
Kancelaria Stanisława Klimaszewskiego, rejenta przy Sądzie Okręgowym Mławskim w Mławie 
Kancelaria Szymona Sławęckiego, rejenta kancelarii ziemiańskiej okręgu mławskiego w Mławie 
Kancelaria Tadeusza Niskiego, rejenta kancelarii ziemiańskiej okręgu przasnyskiego w Ciechanowie 
Kancelaria Teodora Krajewskiego, pisarza aktowego powiatu mławskiego w Mławie 
Kancelaria Wacława Gurbskiego notariusza w Mławie powiat mławski 
Kancelaria Wiesława Jaśkiewicza notariusza w Ciechanowie powiat ciechanowski 
Kancelaria Wincentego Loberta notariusza w Mławie 
Kancelaria Wincentego Pilitowskiego, rejenta kancelarii ziemiańskiej okręgu przasnyskiego w Ciechanowie 
Kancelaria Witolda Skrobońskiego notariusza w Ciechanowie 
Kancelaria Władysława Rogalskiego notariusza okręgu ciechanowskiego w Ciechanowie 
Kancelaria Włodzimierza Gizińskiego notariusza w Działdowie 
Kancelaria Włodzimierza Gizińskiego notariusza w Lidzbarku 
Kancelaria Zygmunta Mazowieckiego notariusza w Ciechanowie, powiat ciechanowski 
Kancelaria Zygmunta Ślaskiego, notariusza okręgu ciechanowskiego w Ciechanowie  
KGPO „Ponar-Remo” Zakład Remontowy Obrabiarek w Ciechanowie 
Kombinat Budowlany w Ciechanowie 
Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych Nacpolsk województwo ciechanowskie 
Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Księżym Dworze powiat Działdowo 
Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Lidzbarku powiat Działdowo 
Kombinat Produkcji i Montażu Obiektów Budowlanych „Stolbud” w Warszawie 
Komenda Obwodu Mławskiego Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej 
Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Mławie powiat mławski 
Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w Ciechanowie, powiat ciechanowski 
Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w Mławie 
Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Mławskiego 
Komisja Powiatowa Płońska do Spraw Wyborów do Dumy Państwowej 
Komitet Gromadzki PZPR w Gąsocinie powiat ciechanowski 
Komitet Powiatowy Płońskiej Komisji Elżbietańskiej 
Komunalna Kasa Oszczędności w Płońsku 
Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury w Ciechanowie  
Kuratorium Oświaty w Ciechanowie 
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie 
Liga Kobiet Polskich Zarząd Wojewódzki w Ciechanowie 
Materiały geodezyjno-kartograficzne z powiatu ciechanowskiego 



 308 

Materiały geodezyjno-kartograficzne z powiatu płońskiego 
Materiały geodezyjno-kartograficzne z powiatu przasnyskiego 
Materiały geodezyjno-kartograficzne z terenu województwa ciechanowskiego 
Miejska Rada Narodowa w Ciechanowie 
Miejska Rada Narodowa w Mławie  
Miejskie Przedsiębiorstwo „Targowiska” w Mławie 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ciechanowie 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie 
Mławska Cerkiew świętego Jerzego w Mławie powiatu mławskiego 
Mławska Fabryka Obuwia „SYRENA” w Mławie  
Mławski Okręgowy Związek Strzelectwa Sportowego 
Mławskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Mławie powiat mławski 
Muzeum Okręgowe w Opinogórze 
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 
Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Płońskiego 
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Ciechanowie 
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Olsztynie Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie  
Narodowy Bank Polski Oddział w Ciechanowie 
Narodowy Bank Polski Oddział w Ciechanowie  
Narodowy Bank Polski Oddział w Działdowie 
Narodowy Bank Polski Oddział w Mławie 
Narodowy Bank Polski Oddział Wojewódzki w Ciechanowie  
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Czernicach 
Borowych 
Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej Gromadzki Społeczny Komitet w Opinogórze Górnej 
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Wojewódzka w Ciechanowie 
Ognisko Kultury Rolniczej i Zakład Doświadczalny w Poświętnem 
Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Ciechanowie 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego „Poświętne” 
Ośrodek Informatyki w Ciechanowie 
Ośrodek Szkolenia Kadr Spółdzielczości Produkcyjnych w Malinowie 
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin Wojewódzki Inspektorat w Ciechanowie 
Państwowe 2-letnie Technikum Rolnicze dla dorosłych w Malinowie 
Państwowe Biuro Notarialne w Działdowie 
Państwowe Biuro Notarialne w Mławie  
Państwowe Biuro Notarialne w Płońsku 
Państwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie 
Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Ciechanowie 
Państwowy Zakład Ubezpieczeń Oddział Wojewódzki w Ciechanowie 
Państwowy Zakład Unasieniania Zwierząt w Ciechanowie 
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Gminna w Czernicach Borowych 
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Gminna w Lubowidzu 
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Gminna w Naruszewie 
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Gminna w Płośnicy 
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Gminna w Radzanowie 
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Miejsko-Gminna w Lidzbarku 
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Miejsko-Gminna w Żurominie 
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Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Wojewódzka w Ciechanowie województwo 
ciechanowskie 
Pełnomocnik Powiatowy Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji w Mławie 
Płoński Komitet Opieki nad Trzeźwościa Narodu 
Płoński Powiatowy Komitet Opieki Społecznej 
Płońskie Fabryki Mebli w Płońsku 
Podstawowa Organizacja Partyjna Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Malinowie 
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Komitet Gminny w Czernicach Borowych 
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Komitet Gromadzki w Kraszewie Gaczułtach 
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Komitet Gromadzki w Raciążu 
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Komitet Miejsko-Gminny w Raciążu 
Polski Bank Inwestycyjny Spółka Akcyjna Oddział w Ciechanowie 
Polski Bank Komunalny w Płońsku 
„Ponar-Komo” Kombinat Obrabiarek do Części Korpusowych z. P. 1 Maj w Pruszkowie Zakład Wiodący 
Oddział w Ciechanowie 
Powiatowa Komenda Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w Płońsku 
Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Płońsku 
Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Ciechanowie 
Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Mławie 
Powiatowa Rada Narodowa w Ciechanowie  
Powiatowa Rada Narodowa w Płońsku 
Powiatowa Rada Narodowa w Płońsku 
Powiatowa Rada Narodowa w Żurominie 
Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych w Ciechanowie, powiat ciechanowski 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie 
Powiatowe Archiwum Państwowe w Mławie 
Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Działdowie powiat działdowski  
Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Mławie 
Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Płońsku 
Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Żurominie powiat żuromiński 
Powiatowe Biuro Rolne w Ciechanowie 
Powiatowy Fundusz Emerytalny w Płońsku 
Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Ciechanowie powiat ciechanowski 
Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Działdowie 
Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Mławie powiat mławski 
Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Płońsku powiat mławski 
Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Żurominie 
Powiatowy Inspektorat Wodno-Melioracyjny w Płońsku 
Powiatowy Komitet Elektryfikacji Wsi w Ciechanowie 
Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Żurominie 
Powiatowy Komitet Odbudowy Kraju i Stolicy w Płońsku 
Powiatowy Komitet Odbudowy Kraju i Stolicy w Żurominie 
Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Ciechanowie powiat ciechanowski 
Powiatowy Urząd Rozjemczy ds. Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Płońsku 
Powiatowy Urząd Rozjemczy w Działdowie 
Powiatowy Urząd Rozjemczy w Mławie 
Powiatowy Urząd Ziemski i Komisarz Ziemski w Ciechanowie powiat ciechanowski 
Powiatowy Urząd Ziemski i Komisarz Ziemski w Mławie powiat mławski 
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Powiatowy Urząd Ziemski w Ciechanowie 
Powiatowy Urząd Ziemski w Mławie powiat mławski 
Powiatowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Melioracji w Ciechanowie 
Powiatowy Zarząd Weterynarii w Płońsku 
Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ciechanowie 
Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Płońsku 
Powiatowy Związek Komunalny i Sejmik Powiatowy w Ciechanowie 
Powiatowy Związek Komunalny w Płońsku 
Powiatowy Związek Ogrodniczy w Ciechanowie 
Powiatowy Związek Samorządowy w Płońsku 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy w Działdowie 
Powszechny Bank Gospodarczy S.A. w Łodzi Oddział Sierpc Filia w Lidzbarku 
Powszechny Bank Gospodarczy S.A. w Łodzi Oddział Sierpc Filia w Żurominie 
Powszechny Bank Kredytowy w Warszawie Oddział w Ciechanowie 
Powszechny Bank Kredytowy w Warszawie Oddział w Działdowie 
Powszechny Bank Kredytowy w Warszawie Oddział w Mławie 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowe Kroczewo powiat płoński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Bogurzyn, powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Bońkowo Podleśne, powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Chmielewo Wielkie, powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Ciechanów powiat ciechanowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Dąbrowa powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Dębsk, powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Dobrogosty powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Dzbonie powiat ciechanowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Garlino, powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Gralewo powiat płoński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Iłowo-Osada powiat mławski  
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Kaczorowy powiat płoński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Kargoszyn powiat ciechanowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Kołaczkowo powiat ciechanowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Kołoząb powiat płoński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Konopki powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Kowalewko powiat mławski  
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Liberadz powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Lipowiec Kośćielny powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Łomia, powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Niedarzyn powiat płoński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Nosarzewo Borowe powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Nowe Miasto 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Pęchcin powiat ciechanowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Piegłowo, powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Radzanów powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Rochnia powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Rumoka powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Rydzyn Szlachecki, powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Strzegowo Osada, powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Stupsk powiat mławski 
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Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Szczytno powiat płoński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Szreńsk powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Szydłowo powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Turza Mała powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Unierzyż, powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Uniszki Zawadzkie powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Baboszewie powiat płoński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Białutach powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bieżuniu powiat żuromiński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Błędówku powiat płoński  
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzozowie Nowym powiat przasnyski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Burkacie powiat działdowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chotumiu powiat ciechanowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chraponi powiat żuromiński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chromakowie powiat żuromiński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Cieksynie powiat płoński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ciemniewku powiat ciechanowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czernicach Borowych powiat przasnyski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dłutowie powiat działdowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Działdowie powiat działdowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dziektarzewie powiat płoński  
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dzierzążni 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dzierzgowie powiat przasnyski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gąsocinie powiat ciechanowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Glinojecku powiat ciechanowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gołyminie Ośrodku powiat ciechanowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gostkowie powiat ciechanowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Górkach powiat płoński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gradzanowie powiat sierpecki 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grudusku powiat ciechanowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hartowcu, powiat działdowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jasionach powiat żuromiński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jeleniu powiat Działdowo 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jońcu powiat płoński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kiełbowie powiat płoński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kiełpinach powiat działdowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Komuninie Starym powiat Sierpc 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Koziebrodach powiat Sierpc 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Koźniewie Wielkim powiat ciechanowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krajkowie powiat Sierpc 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kraszewie Gaczułty powiat Sierpc 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Królewie powiat płoński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzeczanowie powiat Sierpc 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kucharach-Skotnikach powiat płoński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kucicach 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kuczborku powiat żuromiński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lidzbarku powiat działdowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubowidzu powiat żuromiński 
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Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lutocinie powiat żuromiński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ługach powiat żuromiński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mleczówce powiat żuromiński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nacpolsku powiat płoński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Narzymiu powiat działdowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niechłoninie powiat działdowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niedzborzu powiat ciechanowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Wsi powiat sierpecki 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ojrzeniu powiat ciechanowski  
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Olszewie powiat zuromiński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Opinogórze Górnej powiat ciechanowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ościsłowie, powiat ciechanowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Płońsku 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Płośnicy powiat działdowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Poniatowie powiat żuromiński. 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Raciążu powiat Sierpc 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Raczynach, powiat żuromiński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radzyminie powiat płoński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rumianie powiat działdowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ruszkowie powiat działdowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rybnie powiat działdowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rzęgnowie powiat przasnyski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sarbiewie powiat płoński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sarnowie powiat żuromiński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siemiątkowie Koziebrodzkim powiat sierpecki 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sinogórze powiat żuromiński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skarżynie powiat płoński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sławęcinie powiat żuromiński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sochocinie, powiat płoński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sońsku powiat ciechanowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Syberii powiat żuromiński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Śródborzu powiat ciechanowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Uniecku powiat Sierpc 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Węgrze powiat przasnyski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Młockiej powiat ciechanowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wronie powiat płoński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zielonej powiat żuromiński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zieluniu powiat żuromiński 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żabinach powiat działdowski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Wieczfnia Kościelna powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Windyki powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Wiśniewo powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Wyszyny Kościelne, powiat mławski 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Załuski powiat płoński  
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Żurominek, powiat mławski 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ciechanowie powiat ciechanowski 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Działdowie powiat działdowski 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lidzbarku powiat działdowski  
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Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mławie powiat mławski 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Płońsku 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Raciążu powiat Sierpc 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żurominie powiat żuromiński 
Prezydium Powiatowej rady Narodowej w Ciechanowie 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Działdowie powiat działdowski 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mławie 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Płońsku 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Żurominie 
Prokuratura Powiatowa w Ciechanowie 
Prokuratura Powiatowa w Działdowie 
Prokuratura Powiatowa w Mławie 
Prokuratura Powiatowa w Płońsku 
Prokuratura Powiatowa w Żurominie 
Prokuratura Sądu Okręgowego w Mławie 
Prokuratura Sądu Okręgowego w Płocku Wydział Zamiejscowy w Mławie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ciechanowie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Działdowie 
Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych „ZREMB” w Ciechanowie województwo ciechanowskie 
Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Ciechanowie 
Przedsiębiorstwo Urządzeń Elektronicznych „TOMIC” w Żurominie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie  
PZPR i ZSL w powiecie mławskim 
Rada Narodowa Miasta i Gminy Działdowo 
Rada Narodowa Miasta i Gminy Płońsk 
Rada Narodowa Miasta i Gminy Raciąż 
Rada Narodowa Miasta i Gminy w Lidzbarku 
Rada Narodowa Miasta i Gminy w Żurominie 
Rada Opieki Społecznej Powiatu Mławskiego 
Rada Powiatowa Kultury Fizycznej w Mławie 
Rada Powiatowa, Sejmik Powiatowy i Powiatowy Związek Komunalny w Mławie, powiat mławski 
Rada Społeczno-Gospodarcza przy Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Ciechanowie województwo 
ciechanowskie 
Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Pokrzywnica przed upływem kadencji 
Referendum gminne w sprawie odwołania rady gminy przed upływem kadencji w dniu 11 lutego 2001 r. 
Referendum konstytucyjne w dniu 25 maja 1997 r. 
Referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego oraz o powszechnym 
uwłaszczeniu obywateli w dniu 18 lutego 1996 r. 
Referendum ogólnokrajowe w dniu 8 czerwca 2003 r. 
Referendum w sprawie odwołania rady gminy w Płośnicy województwo ciechanowskie z 6 września 1992 r. 
Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Poświętne” w Płońsku 
Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych w Działdowie 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Młynów Gospodarczych w Mławie 
Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Mławie 
Roczna Szkoła Rolniczo-Gospodarcza w Malinowie 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Białuty, powiat mławski 
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Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Bogurzyn powiat mławski 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Dąbek, powiat mławski 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Głużek powiat mławski 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Grzybowo, powiat mławski 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kosiny Kapiczne powiat mławski 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kowalewko powiat mławski 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kuklin, powiat mławski 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Miączyn Mały, powiat mławski 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Modła, powiat mławski 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Napierki, powiat mławski 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rumoka powiat mławski 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rydzyn Szlachecki powiat mławski 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Sławogóra Stara, powiat mławski 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Unierzyż powiat mławski 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Biernatach i Chojnowie powiat mławski 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wieczfnia powiat mławski 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wiśniewo, powiat mławski 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wojnówka, powiat mławski 
Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny „Poświętne” 
Rolniczy Zakład Doświadczalny w Poświętnem 
Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy „Introligator” w Płońsku 
Samodzielna Pracownia Badań i Kontroli Środowiska w Ciechanowie 
Sąd Grodzki w Ciechanowie 
Sąd Grodzki w Ciechanowie powiat ciechanowski 
Sąd Grodzki w Działdowie  
Sąd Grodzki w Działdowie 
Sąd Grodzki w Lidzbarku 
Sąd Grodzki w Mławie 
Sąd Grodzki w Płońsku 
Sąd Grodzki w Płońsku powiat płoński 
Sąd Obywatelski w Sońsku powiat ciechanowski  
Sąd Okręgowy w Mławie 
Sąd Pokoju II Okręgu w Płońsku 
Sąd Pokoju w Ciechanowie powiat ciechanowski 
Sąd Pokoju w Mławie powiatu mławskiego 
Sąd Powiatowy w Ciechanowie 
Sąd Powiatowy w Działdowie 
Sąd Powiatowy w Mławie powiat mławski 
Sąd Powiatowy w Płońsku powiat płoński 
Sąd Rejonowy w Płońsku 
Sąd Wojewódzki w Ciechanowie z siedzibą w Płońsku 
Sejmik Samorządowy Województwa Ciechanowskiego 
Sędzia Śledczy Powiatu Płońskiego 
Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej Rada Wojewódzka w Ciechanowie 
„SPOŁEM” Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Ciechanowie 
SPOŁEM Związek Gospodarczy Spółdzielni Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Płońsku 
Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Budowlane powiatu Mława w Mławie 
Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domków Jednorodzinnych „Zgoda” w Mławie powiat mławski 



 315 

Spółdzielnia Pracy „Pokój” w Działdowie 
Spółdzielnia Pracy Budowlanej w Mławie, powiat mławski 
Spółdzielnia Pracy Elektryków „Elektrofonia” w Płońsku 
Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Ciechanowie 
Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Łowiczu, Zakład Unasieniania w Ciechanowie 
Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Olecku, Zakład Unasieniania Zwierząt w Ciechanowie 
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie 
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie 
Starostwo Powiatowe w Działdowie 
Starostwo Powiatowe w Mławie 
Starostwo Powiatowe w Mławie 
Starostwo Powiatowe w Płońsku 
Starostwo Powiatowe w Płońsku 
Straż Ziemska Powiatu Mławskiego 
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łęgu powiat mławski 
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mławie powiat mławski 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie powiat mławski 
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie powiat mławski 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Mławie powiat mławski 
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Mławie powiat mławski 
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie powiat mławski 
Szkoła Podstawowa Trzciniec powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Białutach powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Bielawach powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Bogurzynie powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Bolewie powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Bońkowie Kościelnym powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Dąbku powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Dębsku powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Długokątach powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Dobrowoli powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Dunaju powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Dźwierzni powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Garlinie powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Głużku powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Gradzanowie Zbęskim powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Grzebsku powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Grzybowie powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Iłowie powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Józefowie powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Kęczewie powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Kluszewie powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Kosinach Starych powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Kowalewie powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Kowalewku powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Krośnicach powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Kuklinie powiat mławski 
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Szkoła Podstawowa w Lipowcu Kościelnym powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Łomi powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Maryśce powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Mdzewie powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Miączynie Małym powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Modle powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Morawach powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Mostowie powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Nosarzewie Borowym powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Otoczni Starej powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Pepłowie powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Piegłowie powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Podkrajewie powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Proszkowie powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Purgałkach powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Radzanowie powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Radzimowicach powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Rumoce powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Strzegowie powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Stupsku powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Szawłach powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Szreńsku powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Szydłowie powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Unierzyżu powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Wąsoszach powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Wieczfni powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Windykach powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Wiśniewie powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Wojnówce powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Woli Dębskiej powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Woli Kęczewskiej powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Woli Szydłowskiej powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Wyszynach powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Zawadach powiat mławski 
Szkoła Podstawowa w Żurominku powiat mławski 
Szkoła Podstawowa we Wróblewie powiat mławski 
Szpital Powiatowy im. Marcina Kasprzaka w Ciechanowie 
Telekomunikacja Polska S.A. Zakład Telekomunikacji w Ciechanowie 
Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie 
Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mławie 
Terenowy Zespół Usług Projektowych w Płońsku, powiat płoński 
Towarzystwo Burs i Stypendiów w Płońsku 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej Zarząd Wojewódzki w Ciechanowie 
Towarzystwo Nieruchomości Ziemskich Wschód Ciechanów 
Towarzystwo Przyjaciół ORMO Zarząd Powiatowy w Ciechanowie 
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej Zarząd Powiatowy w Mławie powiat mławski 
Urząd Gminy Baboszewo 
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Urząd Gminy Czernice Borowe 
Urząd Gminy Działdowo powiat działdowski 
Urząd Gminy Dzierzążnia 
Urząd Gminy Dzierzgowo 
Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek 
Urząd Gminy Gralewo powiat płoński 
Urząd Gminy Iłowo-Osada 
Urząd Gminy Krasne 
Urząd Gminy Kuczbork Osada 
Urząd Gminy Lubowidz 
Urząd Gminy Lutocin 
Urząd Gminy Naruszewo 
Urząd Gminy Niechłonin powiat działdowski 
Urząd Gminy Nowe Miasto 
Urząd Gminy Ojrzeń 
Urząd Gminy Radzanów  
Urząd Gminy Regimin województwo ciechanowskie 
Urząd Gminy Siemiątkowo Koziebrodzkie 
Urząd Gminy Sochocin 
Urząd Gminy Sońsk województwo ciechanowskie 
Urząd Gminy Strzegowo Osada  
Urząd Gminy Stupsk 
Urząd Gminy Syberia powiat żuromiński 
Urząd Gminy Szreńsk 
Urząd Gminy Uzdowo z siedzibą w Ruszkowie powiat działdowski 
Urząd Gminy w Bieżuniu 
Urząd Gminy w Ciechanowie 
Urząd Gminy w Grudusku 
Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym 
Urząd Gminy w Niedzborzu 
Urząd Gminy w Opinogórze Górnej 
Urząd Gminy w Płońsku 
Urząd Gminy w Płośnicy 
Urząd Gminy w Rybnie 
Urząd Gminy w Szydłowie 
Urząd Gminy w Turzy Małej powiat mławski 
Urząd Gminy w Wieczfni Kościelnej 
Urząd Gminy w Wiśniewie 
Urząd Gminy Załuski 
Urząd Miasta i Gminy Raciąż 
Urząd Miasta i Gminy w Działdowie 
Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku 
Urząd Miasta i Gminy w Płońsku 
Urząd Miasta i Gminy w Żurominie 
Urząd Miejski w Ciechanowie 
Urząd Miejski w Mławie 
Urząd Powiatowy Mławski do Spraw Wojskowych 
Urząd Powiatowy Płoński ds. Powinności Wojskowej 
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Urząd Powiatowy w Ciechanowie 
Urząd Powiatowy w Działdowie 
Urząd Powiatowy w Mławie 
Urząd Powiatowy w Płońsku 
Urząd Powiatowy w Żurominie 
Urząd Rejonowy w Ciechanowie 
Urząd Rejonowy w Działdowie woj. ciechanowskie 
Urząd Rejonowy w Mławie 
Urząd Rejonowy w Płońsku 
Urząd Skarbowy Mławski powiatu mławskiego 
Urząd Stanu Cywilnego w Żurominie 
Urząd Wojewódzki w Ciechanowie 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna imZKrasińskiego w Ciechanowie 
Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Ciechanowie 
Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Ciechanowie 
Wojewódzka Rada Narodowa w Ciechanowie  
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Ciechanowie województwo ciechanowskie 
Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin w Ciechanowie 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie  
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie 
Wojewódzki Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Ciechanowie 
Wojewódzki Konwent Wyborczy w Ciechanowie województwo ciechanowskie 
Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Poświętnem 
Wojewódzki Szpital Zespolony w Ciechanowie 
Wojewódzki Urząd Pracy w Ciechanowie 
Wojewódzki Urząd Statystyczny w Ciechanowie 
Wojewódzki Urząd Telekomunikacji w Ciechanowie 
Wojewódzki Zakład Transportu i Maszyn Drogowych w Płońsku 
Wojewódzki Zakład Weterynarii w Ciechanowie 
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ciechanowie 
Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Ciechanowie 
Wojewódzki Zespół Poselski w Ciechanowie województwo ciechanowskie  
Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ciechanowie. 
Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich w Ciechanowie województwo ciechanowskie 
Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Ciechanowie województwo ciechanowskie 
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Ciechanowie 
Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Ciechanowie 
Wojewódzkie Biuro Pracy w Ciechanowie 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Ciechanowie  
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Ciechanowie 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie 
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa 
Komunalnego w Ciechanowie 
Wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r. 
Wydział Powiatowy w Płońsku 
Zakład Części Silnika w Ciechanowie 
Zakład Maszyn i Urządzeń Geologicznych w Ciechanowie 
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Zakład Podzespołów Elektronicznych „UNITRA-ZAPEL” w Mławie 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ciechanowie 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta w 
Ciechanowie 
Zakłady Domów Wytwarzanych Fabrycznie „Domont” 
Zakłady Produkcji Elementów Hal Przemysłowych w Gralewie 
Zakłady Stolarki Budowlanej „Stolbud” w Ciechanowie 
Zakłady Wytwórcze Urządzeń Wodociągowych w Mławie 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Ciechanowie 
Zarząd Powiatowy Mławski 
Zarząd Powiatowy Płoński 
Zarząd Żandarmerii powiatów mławskiego, przasnyskiego i ciechanowskiego 
Zasadnicza Szkoła Hodowlana w Malinowie 
Zasadnicza Szkoła Rachunkowości Rolnej w Malinowie 
Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Malinowie 
Zbiór Andrzeja Zakrzewskiego z Mławy 
Zbiór Anny Witkowskiej — Działdowo 
Zbiór Czesława Miłobędzkiego z Mławy 
Zbiór Edwarda Lewandowskiego z Ciechanowa 
Zbiór Elżbiety Alicji Malinowskiej z Mławy 
Zbiór Franciszka Skibickiego — Działdowo 
Zbiór Heleny Labudy — Działdowo 
Zbiór Jadwigi Szymkowicz z Mławy 
Zbiór Janusza Grochowskiego z Mławy 
Zbiór ksiąg meldunkowych 
Zbiór Mieczysława Tadrzak z Mławy 
Zbiór Piotra Pszennego — Działdowo 
Zbiór plakatów, afiszów i ulotek 
Zbiór planów powiatu mławskiego 
Zbiór Stanisława Rejniaka z Mławy 
Zbiór Stanisława Świercza 
Zbiór Teresy Protokowicz — Działdowo 
Zbiór Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej 
Zbiór Wiesława Brodeckiego z Ciechanowa 
Zbiór Zbigniewa Mogielnickiego — Działdowo 
Zbiór Zbigniewa Wawrzyńskiego z Mławy 
Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Księżym Dworze powiat Działdowo 
Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Lidzbarku, powiat Działdowo 
Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie 
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe Komitet Gminny w Krasnem 
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe Komitet Gromadzki i Gminny w Iłowie-Osadzie 
Związek Inwalidów Wojennych R.P. Zarządy Powiatowe Mława, Płock, Żyrardów 
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Mławie 
Związek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Powiatowy w Ciechanowie 
Związek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Powiatowy w Mławie 
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Zarząd Gminny w Krasnem 
Związek Walki Młodych Zarząd Powiatowy w Ciechanowie 
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych w Ciechanowie 
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Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego i Instytucji Użyteczności Publicznej RP 
Oddział w Mławie, powiat mławski 
Związek Zawodowy Pracowników Sądowych i Prokuratorskich R.P. w Mławie, powiat mławski  
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Summary 

The purpose of this Guide is to provide basic information on archival holdings of the 
Mława Local Branch of the State Archives of the Capital City of Warsaw — the size, content, 
nature and specificity. Moreover, the Guide includes basic data on the history of the Archives 
and the holdings as well as the description of main tasks and competence of the Archives and 
the system of registration/finding aids. 

In the core part of the Guide, entitled Zasób archiwum (Holdings of the Archives), 
abridged descriptions of fonds and collections are divided into 17 subject groups, according to 
the pertinence of their authors: 1. legislation bodies of the state; 2. general government and 
local government administration; 3. towns, guilds and gminas; 4. special administration; 5. 
administration of justice and law enforcement institutions; 6. economic institutions; 7. 
financial institutions; 8. cooperative sector; 9. associations and unions; 10. political parties 
and subordinated organizations, social movements; 11. military organizations; 12. Public 
Registry Offices and BMD registers; 13 institutions of culture education and science; 14. 
hospitals; 15. collections. Subsequent levels of division have been created within each of the 
above-mentioned categories, establishing more detailed subject groups based on 
chronological or hierarchical and chronological, alphabetical and chronological arrangements. 

The descriptions of the holdings comprise descriptions of individual archival fonds. 
Each fond is given an individual entry number which functions as an ordinal number. 
description of archival fonds have been prepared according to the following scheme: 1. fond 
name and number; 2 span dates; 3. fond volume; 4. content description; 5. language of 
records; 6. information about the fond having been microfilmed; 7. finding aids; 8. 
Bibliography.  

The Mława Local Branch of the State Archives of the Capital City of Warsaw was 
established under the regulation of the minister of education dated 21 July 1950 as the local 
branch of the Archives of New Records in Warsaw. In 1951 the Archives were changed into 
County State Archives in Mława. In 1952 it was subordinated as a local branch to the State 
Archives of the Voivodeship of Warsaw, and since then till the present day it has been the 
part of this Archives, which has been operated under the name of the State Archives of the 
Capital City of Warsaw (since 1975).  

At the end of 2009, the holdings of the Archives In Mława amounted up to 1857.04 
running meters of records grouped in 1030 fonds, representing 199 169 archival units. The 
chronological span of the holdings covers the period of the 19th and 20th centuries. 
Territorially they are connected with counties: Ciechanów, Działdowo, Mława, Płońsk, 
Żuromin.  

Archival materials are available at the study room open from 9:00 am to 3:00 pm 
(Monday–Friday). The access to records is free of charge. Records are made available upon 
the expiry of 30 years as of their creation. To be granted the access to archival materials, a 
potential user has to fill in the Application for the Use of Archival Holdings (Zgłoszenie 
użytkownika zasobu archiwalnego), providing personal data and details of the purpose of the 
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query. Where documents to be made available include legally protected data, the user is 
additionally obligated to submit a written statement on the scope and the manner of intended 
use. Moreover, there is an obligation to quote prefaces to inventories (on the rights of 
manuscripts) by researchers in scientific dissertations written on the basis of the holdings. 
Selected archival units are made available on the basis of vouchers separately filled in for 
each inventory item Upon the user’s request, microfilms from outside the holdings of the 
Archives may also be brought to the study room (the user bears the cost of postal services). 

The Address: 
Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Mławie 
06–500 Mława, ul. Narutowicza 3 
tel./fax: (23) 654 33 09, 655 23 61; mobile 695 477 229 
e-mail: apw.mlawa@warszawa.ap.gov.pl 

Information on the local branch of the State Archives of the Capital City of Warsaw are 
available: www.warszawa.ap.gov.pl 
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Indeks nazw osobowych i geograficznych 

Aleksander II 1028 
Baboszewo, 156, 173, 209, 334, 723, 795 
Bartołdy, gmina 132 
Białuty 210, 933 
Białystok 591 
Bielawy 934 
Bierzyński Jan 465 
Bieżuń 174, 211, 335, 724, 796, 887 
Birdorf 542 
Błędówko 212, 605 
Błędówko, gmina 133 
Bogurzyn 213, 623, 725, 797, 935 
Bolewo 936 
Bolęcin 30 
Bońkowo Kościelne 937 
Bońkowo Podleśne 214 
Brodecki Wiesław 1010 
Brzozowo Nowe 215 
Burkat 216, 898 
Chamsk 726, 798 
Chmielewo Wielkie 217 
Chociszewo 727, 799 
Choinowo 638 
Chotum 218 
Chrapoń 219 
Chromakowo 220 
Chudzyński Franciszek 466 
Ciechanów 1–5, 9, 12, 13, 16, 21–23, 27, 29, 34, 39, 40, 75, 78, 94, 99, 100, 102, 103, 105, 108, 115, 122, 175, 

221, 337, 382, 385, 387, 390, 393, 395–402, 403, 406, 408–410, 415, 416, 418, 419, 422–425, 427–435, 451, 
467, 472, 476, 478, 482, 483, 488, 489, 495, 495, 496, 498, 502, 504, 506, 508, 510, 518–521, 533–535, 
537–539, 544, 550, 551, 553, 554, 556, 560, 563–566, 568–575, 579–582, 584, 586, 589, 592–594, 597, 599, 
600, 602, 614, 617–620, 622, 642, 644, 652, 653, 655, 656, 659, 663, 664, 671–673, 683, 686, 707, 708, 717, 
720, 728, 800, 888, 918, 919, 924–926, 931, 1008, 1009, 1010, 1011, 1013 

Ciechanów, powiat 48, 58, 137, 138, 142, 144, 149–151, 153, 160, 191, 218, 221, 223, 229, 235, 236, 237, 238, 
242, 249, 252, 258, 279, 283, 285, 286, 287, 310, 317, 326, 359, 363, 378, 382, 410, 431, 432, 450, 459, 476, 
642, 677, 730, 737, 738, 742, 746–748, 755, 758–760, 763–765, 787, 788, 800, 802, 808, 809, 814, 819, 822, 
823, 830, 835–837, 841, 843, 844, 855, 858, 868, 869, 876, 880, 881, 888 

Ciechanów, województwo 1, 5–6, 40, 72, 74, 76, 78–89, 91, 195, 621, 622, 708 
Cieksyn 133, 222, 729, 801 
Ciemniewko 222, 730, 802 
Cybulski Feliks 467 
Czernice 801 
Czernice Borowe 176, 224, 336, 674, 680, 711, 803 
Czerwińsk 732 
Dąbek 625, 938 
Dąbrowa 225, 733, 804, 939 
Dąbrowa, gmina 134 
Dębsk 226, 940 
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Dębsk, gmina 135 
Długokąty 941 
Dłutowo 227, 724, 805 
Dobrogosty 228 
Dobrowola 942 
Dunaj 943 
Duszyński Stanisław 468 
Dzbonie 229 
Działdowo 14, 28, 35, 40, 104, 109, 117, 124, 129, 155, 230, 338, 379, 404, 411, 436–438, 452, 462, 471, 512, 

514, 515, 528, 529, 561, 567, 590, 591, 596, 647, 687, 689, 899, 921, 1012, 1016–1018, 1020, 1025 
Działdowo, gmina 117, 124 
Działdowo, powiat 53, 59, 64, 110, 140, 216, 227, 230, 243, 246, 251, 268, 276, 277, 290, 297, 299, 300, 332, 

338, 370, 379, 460, 477, 511, 527, 529–531, 898, 899, 901–915 
Działdowo-Wieś 900 
Dziektarzewo 231, 735, 806 
Dzierzążnia 157, 176, 231, 339 
Dzierzgowo 178, 233, 340, 694, 698, 736, 786, 807 
Dzierzgowo, gmina 136 
Dzierzgowo, gromada 51 
Dźwierzenia 944 
Fałek Henryk 464 
Ganszer Mieczysław 469 
Garlino 233, 945 
Gąsocin 234, 667 
Giziński Włodzimierz 470, 471 
Glinojeck 27, 178, 236, 737, 808 
Głowacki Bolesław 452 
Głużek 626, 946 
Gołymin Ośrodek 236 
Gołymin Ośrodek 341 
Gołymin, 180, 738, 809 
Gołymin, gmina 137  
Gostkowo 238 
Górki 239 
Gradzanowo 240, 810, 878 
Gradzanowo Zbęskie 947 
Gralewo 161, 241, 343, 548, 739, 811 
Grochowski Andrzej 13, 16, 21, 22, 105, 377, 378, 380, 381, 383, 390, 394, 417, 486, 505, 507, 645, 654, 658, 

481, 721, 1011, 1029 
Grochowski Janusz 1011 
Grodziec 740, 812 
Gromadzyn 741, 813 
Grudusk 181, 242, 343, 742 
Grudusk, gmina 138, 814 
Grzebsk 948 
Grzybowo 627, 949 
Grzywacz Ferdynand 474 
Gumino 743, 815 
Gurbski Wacław 475 
Hartowiec 243 
Iłowo 139, 950 
Iłowo-Osada 181, 244, 343, 684 
Janowiec Kościelny 816 
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Jasiony 245 
Jaśkiewicz Wiesław 476 
Jeleń 246 
Joniec 163, 247, 606, 744, 817 
Józefowo 951 
Juszkiewicz Ryszard 2, 16, 22, 105, 377, 507 
Kaczorowy 248 
Kalisz 542 
Kamienica 745, 818 
Kargoszyn 249 
Karkowski Adolf 477 
Kasznica Kazimierz 478 
Kęczew 952 
Kiełbowo 250 
Kiełpiny 140, 251, 901 
Kisiny 902 
Klimaszewski Stanisław 479 
Kluszewo 953 
Kolonia Aleksandrowo 883 
Kołaczkowo 252 
Kołoząb 253 
Komunin Stary 254 
Koncerz Feliks 473 
Konopki 255 
Korzybski Tadeusz 1030 
Kosiny 141 
Kosiny Kapiczne 628 
Kosiny Stare 954 
Kostkowo 903 
Koszelewki 904 
Koszelewy 905 
Kowalewko 134, 256, 629, 955 
Kowalewo 956 
Kowalewski 480 
Koziczynek 746, 819 
Koziebrody 257, 695, 820 
Kozielsk, dobra 1029 
Koźniewo Wielkie 258 
Krajewski Teodor 481 
Krajkowo 259, 696, 821 
Krasne 142, 183, 345, 685, 699, 718, 747, 822 
Kraszewo 748, 823 
Kraszewo Gaczułty 260, 678 
Kroczewo 169, 261, 373, 749, 824 
Krośnice 957 
Królewo 262, 750, 825 
Królikowski Stanisław 482 
Krubin 542 
Krysk 751, 826 
Krzeczanowo 262 
Księży Dwór 527–529, 906 
Kuchary-Skotniki 264 
Kucice 265, 7523, 827 
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Kuczbork 170, 266, 481, 753, 828, 889 
Kuczbork-Osada 184, 346 
Kuklin 630, 754, 829, 958 
Labuda Helena 1012 
Lekowo 755, 830 
Lewandowski Edward 1013 
Lewicki Michał 483 
Liberadz 267 
Lidzbark 28, 110, 118, 125, 268, 439, 470, 474, 477, 511, 530, 531, 601, 6923, 709, 907 
Lipiński Antoni 484 
Lipowiec Kościelny 185, 269, 347, 756, 831, 959 
Lobert Wincenty 485 
Lubowidz 154, 186, 270, 348, 670, 713, 757, 832 
Lutocin 187, 271, 349, 833 
Łęg 834, 960 
Łomia 105, 272, 961 
Łopacin 758, 835 
Łódź 598, 601 
Ługi 273 
Łysakowo 264, 836 
Majewski Kazimierz 486 
Malinowo 681, 927, 928, 932, 1005–1007 
Malinowska Alicja 1014 
Malinowski Jerzy 1014 
Malużyn 760, 837 
Mariewski Edward 487 
Maryśka 942 
Mazowiecki Zygmunt 488 
Mazowsze 1030 
Mazurowski Bolesław 489 
Mdzewo 963 
Miączyn Mały 631, 964 
Mickiewicz Adam 1028 
Milewski Józef 490 
Miłobędzki Czesław 1015 
Miniewicz Józef 451 
Mleczówka 274 
Mława 7, 15, 16, 20, 22, 29, 32, 36, 41, 90, 105, 111, 116, 123, 130, 165, 377, 380, 381, 383, 384, 386, 388, 390, 

394, 405, 407, 412, 417, 440–443, 453–455, 463, 465–466, 468, 465, 475, 479, 480, 481, 484–487, 490, 491, 
493, 494, 497, 501, 503, 505, 507, 509, 513, 516, 536, 540, 543, 545, 552, 557, 577, 586, 588, 596, 616, 645, 
654, 657, 658, 660, 661, 666, 669, 688, 719, 721, 761, 838, 875, 885, 886, 890, 920, 929, 930, 965–970, 
1011, 1013–1015, 1019, 1021, 1023, 1024, 1026, 1027, 1029, 1030 

Mława, gmina 143 
Mława, powiat 43, 44, 46, 49, 54, 60, 65, 111, 134, 135, 139, 141, 143, 146, 148, 152, 154, 162, 164, 165, 170, 

171, 210, 213, 214, 217, 225, 226, 228, 234, 244, 255, 256, 267, 269, 272, 280, 288, 294, 296, 298, 301, 311, 
312, 315, 316, 318, 320, 321, 323–325, 328, 333, 369, 373, 375, 377, 381, 383, 407, 412, 413, 417, 420, 426, 
440, 443, 458, 465, 475, 513, 543, 577, 578, 588, 623–641, 645, 654, 658, 666, 675, 681, 725, 733, 754, 756, 
761, 769, 779–781, 783, 786, 791, 797, 804, 816, 829, 831, 834, 838, 839, 849, 856, 857, 859, 860, 864, 867, 
872, 874, 875, 885, 886, 933–1004, 1013, 1029 

Mława-Wólka 29, 839 
Młock 144, 881 
Modlin 33 
Modła 632, 971 
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Modzele, gmina 145 
Mogielnicki Zbigniew 1016 
Morawy 972 
Mostowo 973 
Mostowo, gmina 146 
Nacpolsk 275, 532 
Napierki 633 
Naruszewo 187, 350, 607, 714, 762, 840 
Naruszewo, gmina 147 
Narzym 276, 908 
Nidzica 28, 139, 210, 216, 230, 243, 246, 251, 268, 276, 290, 299, 404, 412,  
Niechłonin, gmina 148, 277, 351 
Niedarzyn 278 
Niedzbórz 279, 352, 763, 841 
Niemcy 107, 139, 158, 163 
Niemcy 719 
Niski Tadeusz 492 
Nosarzewo Borowe 279, 974 
Nowa Wieś 282 
Nowe Miasto 146, 189, 281, 353, 608, 842, 879, 891 
Nużewo, gmina 150 
Ojrzeń 190, 283, 354, 876, 880 
Ojrzeń, gmina 151 
Olecko 521 
Olszewo 284 
Olszewski Jan 1022 
Olszewski Konrad 493 
Olsztyn 28, 139, 210, 216, 230, 243, 246, 251, 268, 276, 288, 299, 404, 412, 591, 621 
Opinogóra 670, 764, 843, 922, 923 
Opinogóra Górna 191, 285, 355, 701 
Opinogóra, gmina 63, 151 
Ossowski Józef 494 
Ościsłowo 144, 151, 286 
Otocznia Stara 975 
Pałuki 765, 844 
Pawłowo 766, 825  
Pepłowo 976 
Pęchcin 287, 288 
Piegłowo 135, 977 
Piernaty 638 
Pilitowski Wincenty 495 
Płock 413, 455, 657 
Płock, gubernia 864 
Płońsk 8, 10, 11, 17–19, 24, 25, 30, 33, 37, 42, 105, 112, 119, 126, 192, 289, 356, 391, 392, 413, 435, 445–449, 

456, 458, 464, 473, 499, 500, 517, 547, 562, 576, 583, 585, 587, 612, 613, 615, 618, 643, 646, 648–650, 662, 
665, 668, 722, 767, 768, 846, 876, 884, 897 

Płońsk, gmina 77, 119, 126, 421 
Płońsk, powiat 50, 55, 61, 66, 73, 133, 145, 147, 156–159, 161, 163, 166, 167, 209, 212, 222, 231, 239, 241, 

247, 248, 250, 253, 261, 262, 264, 275, 278, 295, 303, 307, 309, 314, 327, 329, 375, 384, 444, 448, 461, 464, 
547, 585, 608, 723, 727, 729, 732, 735, 739–741, 743–745, 749–752, 762, 767, 768, 770, 771, 773, 784, 785, 
791, 795, 799, 801, 806, 811–813, 815, 817, 818, 824–827, 840, 842, 846, 847, 850, 851, 853, 854, 865, 866, 
873, 877, 879, 891 

Płoński Stanisław 496 
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Płośnica 193, 291, 357, 682, 712, 715, 909 
Podkrajewo 978 
Pokrzywnica, gmina 95 
Polacy 719 
Pomiechówek 827 
Poniatowo 291 
Poświętne 30, 522–5260, 631 
Proszkowo 979 
Protokowicz Teresa 1018 
Pruszków 533 
Przasnysz, powiat 51, 56, 67, 215, 224, 233, 302, 322, 375, 380, 691, 731, 736, 766, 762, 803, 807, 845, 8634 
Przybora Michał 497 
Pszenny Piotr 1017 
Pułtusk, powiat 68 
Purgałki 980 
Raciąż, miasto 113, 120, 127, 292, 592, 676, 679, 690, 828, 862, 872 
Raciąż, miasto i gmina 70, 120, 127 
Raczyny 293 
Radzanów 29, 152, 193, 293, 358, 716, 769, 849, 893, 981 
Radzimowice 982 
Radzymin 294, 770, 830 
Ratowo, gmina 152 
Regimin 194 
Regimin 359 
Regimin, gmina 153 
Rejniak Stanisław 1019 
Rochnia 296 
Rogalski Władysław 498  
Rozwozin, dobra 1029 
Rozwozin, gmina 154 
Rudzki Jan 499 
Rumian 296 
Rumoka 297, 634, 983 
Ruszkowo 299, 370, 910 
Rybicki Edward 500 
Rybno 196, 300, 360, 592, 683, 911 
Rybno, gmina 155 
Rydzyn Szlachecki 301, 635  
Rzęgnowo 302 
Sarbiewo 303, 751 
Sarbiewo, gmina 156, 603, 831 
Sarnowo 304, 752, 832 
Sarnowo, gmina 157 
Sielec, gmina 157 
Siemiątkowo Koziebrodzkie 197, 305, 361 
Siemiątkowo Koziebrodzkie, gmina 71, 697, 704 
Sieniawski Józef 501 
Sierpc, powiat 113, 172, 240, 254, 257, 259, 260, 263, 282, 292, 305, 319, 598, 561, 675, 810, 820, 821, 848, 

861, 878, 882, 892 
Sinogóra 306 
Skarżyn 307 
Skibicki Franciszek 1020 
Skołatowo 773, 853 
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Skroboński Witold 502 
Sławęcin 308 
Sławęcki Szymon 503 
Sławogóra Stara 616 
Słomczyński Józef 504 
Smoliński Antoni 506 
Smoliński Julian 505 
Sochocin 197, 309, 362, 608, 854, 874 
Sochocin, gmina 159 
Sońsk 199, 310, 363, 450, 835 
Sońsk, gmina 160 
Strożęcin, gmina 161, 604  
Strzegowo 29, 165, 200, 836, 984 
Strzegowo Osada 311, 364 
Strzeszewski Franciszek 507 
Stupsk 201, 312, 365, 777, 837, 985 
Stupsk, gmina 162 
Sulerzyż 858  
Syberia 202, 313, 366 
Syberia, gmina 128 
Szawły 986 
Szczupliny 912 
Szczytno 314 
Szreńsk 29, 146, 203, 315, 367, 420, 696, 779, 859, 8756, 987 
Szumlin, gmina 163 
Szydłowo 135, 203, 315, 368, 780, 860, 988 
Szymkowicz Jadwiga 1021 
Ślaski Zygmunt 508 
Śródborze 318 
Świercz Stanisław 1022 
Tadrzak Aleksander 1023 
Tadrzak Mieczysław 1023 
Thun Mieczysław 509 
Trzciniec 989 
Tuczki 914 
Turza Mała 205, 318, 369 
Turza Mała, gmina 165 
Ukraińcy 719 
Uleniecki Franciszek 510 
Unieck 319, 861 
Unierzyż 320, 637, 781, 842, 990 
Unierzyż, gmina 165 
Uniszki Zawadzkie 321, 991 
Uzdowo 370, 914 
Warszawa 138, 150, 160, 162, 241, 243, 378, 380, 381, 383, 390, 394, 430, 464, 549, 558, 616, 645, 921 
Wawrzyński Zbigniew 1024 
Wąsosze 992 
Wendel Konrad 511 
Weselik Franciszek 512 
Wesołowo 915 
Węgra 782, 843 
Węgrze 323 
Wieczfnia 143, 639, 783, 864, 993 
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Wieczfnia Kościelna 206, 323, 371, 706 
Wierzbówiec 784, 865  
Więckowski Bronisław 513 
Windyki 324, 994 
Wisła, rzeka 158 
Wiśniewo 141, 207, 325, 372, 640, 995 
Witkowska Anna 1025 
Wkra, rzeka, 27 
Wojnówka 641, 996 
Wola Dębska 996 
Wola Kęczewska 998 
Wola Młocka 326 
Wola Szydłowska 999 
Wójty-Zamoście, gmina 166, 611  
Wrona 327, 785, 846 
Wróblewo 1000 
Wychódźc, gmina 167 
Wyrwicz Jan 514 
Wyszyny 786, 847, 1001 
Wyszyny Kościelne 328 
Zakroczym 8 
Zakrzewski Andrzej 1026 
Załęski Antoni 1030 
Załuski 168, 169, 208, 329, 373, 610 
Zawady 1002 
Zdunowo 18 
Zeńbok 787, 868 
Zielona 330, 788, 789, 869, 870  
Zielona, gmina 170 
Zieluń 331,790, 851 
Zieluń, gmina 171 
Żabiny 332 
Żmijewo 791, 852 
Żukowo 792, 853 
Żuromin 26, 31, 38, 57, 107, 114, 121, 128, 131, 389, 413, 457, 541, 598, 689, 693, 710, 793, 896, 916 
Żuromin, gmina 121, 128, 172 
Żuromin, powiat 45, 47, 52, 62, 69, 114, 211, 219, 220, 245, 266, 270, 271, 273, 274, 284, 291, 293, 304, 306, 

308, 312, 330, 331, 366, 667, 724, 726, 734, 753, 757, 789, 790, 793, 796, 798, 805, 828, 832, 833, 852, 870, 
871, 887, 889, 896 

Żurominek 333, 1003 
Żurominek Kapitulny 794, 874 
Żyrardów 657 
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22. Dworzec Drogi Żelaznej w Mławie, b.d., Zbiór Wiesława Brodeckiego z Ciechanowa, sygn. 
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23. Hotel „Victoria” w Mławie, b.d., Zbiór Wiesława Brodeckiego z Ciechanowa, sygn. 36.  
24. Pensja siedmioklasowa Antoniny Morawskiej w Mławie, 1915, Zbiór Wiesława Brodeckiego 

z Ciechanowa, sygn. 33. 
25. Szkoła Handlowa w Mławie, 1915, Zbiór Wiesława Brodeckiego z Ciechanowa, sygn. 34. 
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26. Aleja prowadząca do cerkwi w Mławie, 1915, Zbiór Wiesława Brodeckiego z Ciechanowa, 
sygn. 5. 

27. Plan sytuacyjny cukrowni w Ciechanowie, 1924, Cukrownia im. M. Nowotki w Ciechanowie, 
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28. Projekt domu murowanego w Mławie, ul. św. Anny, 1925, Akta miasta Mławy, sygn. 567. 
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34. , Projekt domu piętrowego przy ul. Warszawskiej 67, 1926, Akta miasta Mławy, sygn. 610. 
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530. 
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