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Scope and Content of Collection 
 
Minutes of sessions of the town authorities, books of registers of permanent residents of Jędrzejów, 
documents related to tax and budget matters, and documentation of the occupation authorities of 
1939-1945. The prevailing part of the collection includes materials of the construction department 
relating to construction or reconstruction licenses of estates, blue prints and designs of buildings, etc. 
Numerous documents refer to the Jewish inhabitants of Jędrzejów and provide details of daily life of the 
Jewish minority in the town during the interwar and wartime period. In 1939, Jędrzejów was inhabited 
by 4,475 Jews which constituted 32 % of the town population. 
 
System of Arrangement 
 
Arranged in twelve series:  
1. Books of population of the city Jędrzejów, Vol. 1-7, 1886-1943 (in Polish and Russian) 
2. Minutes, correspondence, various statistics, and other documents of the city Jędrzejów, 1915-1939 
3. The register of inhabitants of Jędrzejów, 1932-1940 (organized by a name of streets) 
4. Books of traffic control of the population, 1932-1949 
5. Plans of houses, and inventories of real estate plans, 1924-1939 
6. Orders and writings of the occupying authorities, reports of the inspection of the city administration, 
1942 (transfer of Jews to the ghetto, transfer of Jewish property to the city administration, maintenance 
of houses, etc.) [in German and Polish]; 
 7. Budget documents and annual accounting reports of the city of Jędrzejów, 1939-1945 [in German] 
 8. Records of tenants in Jewish homes since June 1, 1940 (files 1940-1941) 
 9. Documents concerning daily life of the Jewish population, 1939-1944 
 10. Minutes of meetings and books of resolutions of the Municipal Council of Nations, 1947-1949 
11. City plan of Jędrzejów, 1947, and renovations projects 
12. The book of traffic control of the population (registers of people coming to the municipality after 
WWII), 1948-1950. 
 
Indexing Terms 
 
Corporate Name: 
Urząd Miejski w Jędrzejowie. 
 
Genre/Form: 
Correspondence. 
Minutes. 
Orders. 
Registers. 
Statistics. 
 
Geographic Name: 
Jędrzejów (Poland)--History. 
Jędrzejów (Poland)--Ethnic relations--History--20th century. 
Poland--History--Occupation, 1939-1945. 
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Topical Term: 
World War, 1939-1945--Poland--Jędrzejów. 
Jews--Legal status, laws, etc.--Poland--Jędrzejów--History--19th century. 
Jews--Legal status, laws, etc.--Poland--Jędrzejów--History--20th century. 
Jews--Poland--Jędrzejów--History--Registers. 
Polish people--Poland--Jędrzejów--History--Registers. 
Jewish property--Poland--Jędrzejów--Registers. 
Holocaust Jewish (1939-1945)--Poland--Jędrzejów. 
 

 
 

CONTAINER LIST 
 

NOTE:  Polish inventory provided by the United States Holocaust Memorial Museum International 
Archival Programs Division. 
 
Archiwum Państwowe w Kielcach (State Archives in Kielce) 

Akta Miasta Jędrzejowa (Sygn. 1657): Selected Records of the City Jędrzejów, 1886-1950. 
 
W zespole znajdują się takie materiały jak protokoły z zebrań władz miejskich, księgi i rejestry ludności 
stałej Jędrzejowa, sprawy podatkowe i budżetowe, dokumentacja władz okupacyjnych z lat 1939-1945. 
Największą część stanowią jednak materiały wydziału budowlanego: pozwolenia na budowę lub 
przebudowę danej nieruchomości, plany i projekty budynków itp. W zespole zachowały się liczne 
materiały dotyczące społeczności żydowskiej zamieszkującej Jędrzejów. Na ich podstawie można w 
pewien sposób zrekonstruować życie codzienne mniejszości mojżeszowej w mieście w okresie 
międzywojennym i w latach wojny. W 1939 roku w Jędrzejowie mieszkało 4475 Żydów i stanowili 32% 
populacji miasta. 
 
 
17 Księga ludności stałej miasta Jędrzejowa, t. I, akta za lata 1886-1933, kart 317 [Akta sporządzone 

w język rosyjskim i polskim. Informacje zawarte w tabeli (obejmuje dwie sąsiadujące strony). W 
poszczególnych kolumnach następujące informacje: Nr porządkowy; Imię i nazwisko 
(mężczyzn/kobiet zamieszkujących dom); Imiona rodziców; Data urodzenia głównego domownika 
(dzień/miesiąc/rok); Miasto pochodzenia; Stan cywilny; Pochodzenie; Wyznanie; Zajęcie; Miejsce 
zameldowani; Uwagi. W jednostce znajdują się nazwiska Żydów]. 

 
18 Księga ludności stałej miasta Jędrzejowa, t. II, akta za lata 1886-1936, kart 331 [Akta sporządzone 

w język rosyjskim i polskim. Informacje zawarte w tabeli (obejmuje dwie sąsiadujące strony). W 
poszczególnych kolumnach następujące informacje: Nr porządkowy; Imię i nazwisko 
(mężczyzn/kobiet zamieszkujących dom); Imiona rodziców; Data urodzenia głównego domownika 
(dzień/miesiąc/rok); Miasto pochodzenia; Stan cywilny; Pochodzenie; Wyznanie; Zajęcie; Miejsce 
zameldowani; Uwagi. W jednostce znajdują się nazwiska Żydów]. 

 
19 Księga ludności stałej miasta Jędrzejowa, t. III, akta za lata 1886-1936, kart 323 [Akta sporządzone 

w język rosyjskim i polskim. Informacje zawarte w tabeli (obejmuje dwie sąsiadujące strony). W 
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poszczególnych kolumnach następujące informacje: Nr porządkowy; Imię i nazwisko 
(mężczyzn/kobiet zamieszkujących dom); Imiona rodziców; Data urodzenia głównego domownika 
(dzień/miesiąc/rok); Miasto pochodzenia; Stan cywilny; Pochodzenie; Wyznanie; Zajęcie; Miejsce 
zameldowani; Uwagi. W jednostce znajdują się nazwiska Żydów]. 

 
20 Księga ludności stałej miasta Jędrzejowa, t. IV, akta za lata 1886-1936, kart 318 [Akta sporządzone 

w język rosyjskim i polskim. Informacje zawarte w tabeli (obejmuje dwie sąsiadujące strony). W 
poszczególnych kolumnach następujące informacje: Nr porządkowy; Imię i nazwisko 
(mężczyzn/kobiet zamieszkujących dom); Imiona rodziców; Data urodzenia głównego domownika 
(dzień/miesiąc/rok); Miasto pochodzenia; Stan cywilny; Pochodzenie; Wyznanie; Zajęcie; Miejsce 
zameldowani; Uwagi. W jednostce znajdują się nazwiska Żydów]. 

 
21 Księga ludności stałej miasta Jędrzejowa, t. V, akta za lata 1886-1938, kart 319 [Akta sporządzone 

w język rosyjskim i polskim. Informacje zawarte w tabeli (obejmuje dwie sąsiadujące strony). W 
poszczególnych kolumnach następujące informacje: Nr porządkowy; Imię i nazwisko 
(mężczyzn/kobiet zamieszkujących dom); Imiona rodziców; Data urodzenia głównego domownika 
(dzień/miesiąc/rok); Miasto pochodzenia; Stan cywilny; Pochodzenie; Wyznanie; Zajęcie; Miejsce 
zameldowani; Uwagi. W jednostce znajdują się nazwiska Żydów]. 

 
22 Księga ludności stałej miasta Jędrzejowa, t. VI, akta za lata 1886-1943, kart 329 [Akta sporządzone 

w język rosyjskim i polskim. Informacje zawarte w tabeli (obejmuje dwie sąsiadujące strony). W 
poszczególnych kolumnach następujące informacje: Nr porządkowy; Imię i nazwisko 
(mężczyzn/kobiet zamieszkujących dom); Imiona rodziców; Data urodzenia głównego domownika 
(dzień/miesiąc/rok); Miasto pochodzenia; Stan cywilny; Pochodzenie; Wyznanie; Zajęcie; Miejsce 
zameldowani; Uwagi. W jednostce znajdują się nazwiska Żydów]. 

 
23 Księga ludności stałej miasta Jędrzejowa, t. VII, akta za lata 1886-1932, kart 346 [Akta sporządzone 

w język rosyjskim i polskim. Informacje zawarte w tabeli (obejmuje dwie sąsiadujące strony). W 
poszczególnych kolumnach następujące informacje: Nr porządkowy; Imię i nazwisko 
(mężczyzn/kobiet zamieszkujących dom); Imiona rodziców; Data urodzenia głównego domownika 
(dzień/miesiąc/rok); Miasto pochodzenia; Stan cywilny; Pochodzenie; Wyznanie; Zajęcie; Miejsce 
zameldowani; Uwagi. W jednostce znajdują się nazwiska Żydów]. 

 
24 Skorowidz do ksiąg ludności stałej miasta Jędrzejowa, akta za lata 1886-1943, kart 423 [skorowidz 

ułożony alfabetycznie w postaci tabeli. W poszczególnych kolumnach: numer domu; nr stronicy 
księgi; numer tomu; miejscowość; imię i nazwisko mężczyzny/kobiety; rok urodzenia; uwagi o 
zmianach: śmierci, przesiedleniu itd.].  

 
25-29 Księgi protokołów posiedzeń Rady Miejskiej miasta Jędrzejowa 1923-1939 
 
30-31 Wybory do rady Miejskiej, 1934, 1939 
 
32 Okólniki, pisma, zarządzenia, 1930-1934 
 
33 Wykaz pracowników Zarządu Miasta Jędrzejowa, 1937 
 
34 Sprawy osobowe, 1939 
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35-36 Dziennik korespondencji magistratu, 1922  
 
37 Akta dotyczące oświetlenia Jędrzejowa, 1926-1934 
 
38-42 Budżet, 1928-1940 
 
43 Roczne sprawozdanie rachunkowe, 1934-1935  
 
44 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Jędrzejowie, akta za 1938 

r., k. 21 
 
45  Projekt oddłużenia i obsługi długów gminy i miasta Jędrzejowa, 1934-1939 
 
46 Korespondencja w sprawach kultury, socjalnych ludności oraz zasiłków wojskowych, 1938 
 
47 Wykaz zasiłków z tytułu ubezpieczeń na wypadek bezrobocia, 1939 
 
48 Dział gospodarki gminne: budownictwo i remonty, sprawy podniesienia estetyki miasta, 1938 
 
49 Drogi, mosty, ulice i chodniki, 1938 
 
50 Budowa, remont, utrzymanie dróg i placów, 1938-1939 
 
51 Projekt 4-letniego planu robót inwestycyjnych na terenie m. Jędrzejowa, 1936-1939 
 
52 Umowa na budowę stacji benzynowej na terenie Jędrzejowa oraz sprzedaż produktów naftowych, 

1928-1938 
 
53 Wykazy cen na niektóre artykuły spożywcze i przemysłowe, 1937-1938 
 
54 Statystyka i sprawozdawczość, 1938 
 
55 Skorowidz do księgi meldunkowej, 1915-1918 
 
56 Skorowidz do księgi ludności niestałej, 1925-1931 
  
57  Rejestr mieszkańców miasta Jędrzejowa, tom I, akta za lata 1932-1940, ul. Św. Barbary, Berska 

Joselewicza, Dolna  
[księga, rejestr sporządzony w postaci tabeli, która obejmuje dwie sąsiadujące ze sobą strony. 
Rejestr jest ułożony ulicami. W poszczególnych kolumnach znajdują się następujące informacje: 
numer porządkowy; nazwisko i imię; imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki; data i miejsce 
urodzenia (miejscowość, gmina, powiat, względnie kraj); zamieszkuje w charakterze lokatora 
głównego, członka rodziny, sublokatora, pracownika; zawód i stanowisko w zawodzie 
stanowiącym główne źródło utrzymania; stosunek do obowiązku wojskowego (najczęściej 
niewypełnione); dowód osobisty, nazwa dowodu; numer i nazwa urzędu, który wydał dokument 
(najczęściej niewypełnione); przynależność państwowa, nazwa dokumentu potwierdzającego 
narodowość (najczęściej niewypełnione); poprzednie miejsce zamieszkania; prawne miejsce 
zamieszkania (najczęściej niewypełnione); data zamieszkania w gminie; następne miejsce 
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zamieszkania (lub informacja o tym, że dana osoba zmarła); data opuszczenia gminy (ewentualnie 
zgonu); adnotacja o karach (najczęściej niewypełnione); uwagi. Jeśli chodzi o załączniki to wśród 
nich znajdują się ankiety dla mieszkańców gminy (z podobnymi informacjami jak rejestr), 
kwestionariusze zgłoszenia zamieszkania, wypisy z aktu ślubu, dowody zmiany miejsca 
zamieszkania, wypisy z aktu śmierci, wypis z aktu urodzenia]. W jednostce znajduje się wiele 
nazwisko osób wyznania mojżeszowego.  

 
58  Rejestr mieszkańców miasta Jędrzejowa, tom II, akta za lata 1932-1940,   

ul. Ignacówka 1-7, Górnoklasztorna 
 
59 Rejestr mieszkańców miasta Jędrzejowa, tom III, akta za lata 1932-1940,  

ul. Jasionka, Krzywa   
 
60 Rejestr mieszkańców miasta Jędrzejowa, tom IV, akta za lata 1932-1940,   

pl. Tadeusza Kościuszki 
 
61 Rejestr mieszkańców miasta Jędrzejowa, tom V, akta za lata 1932-1940,  

ul. Kościelna, Kolejowa  
 
62 Rejestr mieszkańców miasta Jędrzejowa, tom VI, akta za lata 1932-1940,  

ul. Kielecka, Krótka  
 
63 Rejestr mieszkańców miasta Jędrzejowa, tom VII, akta za lata 1932-1940,  

ul. 11-go Listopada 
 
64 Rejestr mieszkańców miasta Jędrzejowa, tom VIII, akta za lata 1932-1940,  

ul. 11-go Listopada  
 
65 Rejestr mieszkańców miasta Jędrzejowa, tom IX, akta za lata 1932-1940,   

ul. 11-go Listopada 
 
66 Rejestr mieszkańców miasta Jędrzejowa, tom X, akta za lata 1932-1940,  

ul. Łysakowska  
 
67 Rejestr mieszkańców miasta Jędrzejowa, tom XI, akta za lata 1932-1940,   

ul. 3-go Maja 
 
68 Rejestr mieszkańców miasta Jędrzejowa, tom XII, akta za lata 1932-1940,  

ul. 3-go Maja  
 
69 Rejestr mieszkańców miasta Jędrzejowa, tom XIII, akta za lata 1932-1940,  

ul. Żwirki i Wigury, Murawiec  
 
70 Rejestr mieszkańców miasta Jędrzejowa, tom XIV, akta za lata 1932-1940,   

ul. Pińczowska 
 
71 Rejestr mieszkańców miasta Jędrzejowa, tom XV, akta za lata 1932-1940,   

ul. Pińczowska 
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72 Rejestr mieszkańców miasta Jędrzejowa, tom XVI, akta za lata 1932-1940,   

ul. J. Piłsudskiego, Prosta 
 
73 Rejestr mieszkańców miasta Jędrzejowa, tom XVII, akta za lata 1932-1940,  

przedmieście Piaski  
 
74 Rejestr mieszkańców miasta Jędrzejowa, tom XVIII, akta za lata 1932-1940,   

przedmieście Podchojny 
 
75 Rejestr mieszkańców miasta Jędrzejowa, tom XIX, akta za lata 1932-1940,   

ul. Strażacka 
 

76 Rejestr mieszkańców miasta Jędrzejowa, tom XX, akta za lata 1932-1940,   
ul. Stare targowisko, Kilińskiego, Szkolna, Skroniowska 

 
77 Rejestr mieszkańców miasta Jędrzejowa, tom XXI, akta za lata 1932-1940,   

ul. Wincentynów 
 
78 Rejestr mieszkańców miasta Jędrzejowa, tom XXII, akta za lata 1932-1940,  

ul. Zielonki  
 
79 Rejestr mieszkańców miasta Jędrzejowa, tom XXIII, akta za lata 1932-1940,   

ul. 11-go Listopada, Górnoklasztorna 
 
80 Rejestr mieszkańców miasta Jędrzejowa, tom XXIV, akta za lata 1932-1940,  

ul. Kolejowa, Piaski, Kielecka, POW 
  
81 Rejestr mieszkańców miasta Jędrzejowa, tom XXV, akta za lata 1932-1940,   

ul. Kościelna 
 
82 Skorowidz do rejestru mieszkańców miasta Jędrzejowa, t. I, akta za lata 1932-1940,  
 
83 Skorowidz do rejestru mieszkańców miasta Jędrzejowa, t. II, akta za lata 1932-1940,  
 
84 Księga kontroli ruchu ludności, t. I, akta za lata 1932-1950, kart 276 [księga osób opuszczających 

Jędrzejów. Na stronie tytułowej w górnym rogu adnotacja „ostatni stan Żydów 3849”. 
Informacje zawarte w Księdze w postaci tabeli. W kolejnych kolumnach: nazwisko; imię; ilość 
osób (mężczyzn/kobiet); następne miejsce zamieszkania (powiat/gmina/miejscowość, ulica i nr 
domu); data otrzymania zgłoszenia; data wysłania dowodu zwiany miejsca zamieszkania; data 
otrzymania dowodu zamieszkania; skreślono z rejestru mieszkańców (data/tom i strona); data 
otrzymania zawiadomienia; adnotacje o skreśleniu z urzędu…; uwagi. W księdze pojawia się 
wiele nazwisk osób wyznania mojżeszowego, które opuszczały Jędrzejów. Szczególnie cenne 
informacje znajdują się w rubryce „następne miejsce zamieszkania. Pojawiają się tam wpisy, że 
dana osoba wyznania mojżeszowego została wysłana do obozu koncentracyjnego lub do 
więzienia.]. Sugeruję jednak by w akcji mikrofilmowania uwzględnić tylko pierwsze 70 stron 
ponieważ kolejne obejmują lata od 1943 r. i osoby wyznania mojżeszowego w spisach już nie 
występują.  
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85 Księga kontroli ruchu ludności t. II, 1932-1951 
 
86 Księga kontroli ruchu ludności, t. III, akta za lata 1932-1949, kart 284 [na wykazach migracji za 

1945 r. pojawiają się dość często nazwiska osób wyznania mojżeszowego. Zdarzają się również 
istotne adnotacje, tak jak chociażby na karcie 154v, gdzie przy nazwisku Fajgla Korn jako 
poprzednie miejsce zamieszkania znajduje się wpis „z ukrycia przed Niemcami”, podobna 
adnotacja przy nazwisku Chil Mauer (k. 159v), Herszlik Rajzman (k. 166v); przy osobach 
wyznania mojżeszowego pojawią się również wpisy: „powrót z Niemiec”, „powrót z obozu z 
Częstochowy”].    

 
87-449 Projekty i plany domów, plany inwentaryzacyjne nieruchomości, projekty przebudowy domów 

i innych nieruchomości, projekty wystaw sklepowych, wszystko dotyczy nieruchomości 
należących do mieszkańców Jędrzejowa, 1924-1939 

 
450 Plan parcelacji terenu budowalnego w mieście Jędrzejowie, 1935 
 
451 Liczba mniejszości narodowych, zakłady pracy oraz wykaz organizacji w Jędrzejowie, 1939 
 
452 Wykaz zakładników i sprawy jeńców wojennych, 1939 
 
453 Zarządzenia i pisma władz okupacyjnych, 1940-1941 
 
454 Zarządzenia i pisma władz okupacyjnych, 1942 
 
455 Zarządzenia i pisma władz okupacyjnych, 1943-1944 
 
456 Zarządzenia organizacyjne burmistrza m. Jędrzejowa, 1941 
 
457 Pisma w sprawie wydania przepustek oraz imienny wykaz wydanych przepustek, 1941 
 
458 Protokół z inspekcji administracji miasta, akta za 1942 r., kart 81 [W jednostce znajdują się 

informacje na temat przeniesienia Żydów do getta, przejęcia nieruchomości żydowskich pod 
zarząd Magistratu miasta, koszty utrzymania domów itp.]. Akta w języku niemieckim i polskim].  

 
459 Dziennik korespondencyjny, 1941 
 
460-462 Dzienniki podawcze, 1942-1944 
 
463 Księga rozchodów budżetowych, 1939-1940 
 
464 Haushaltsplan der Stadt Jendrzejów fuer das Rechnungsjahr 1941/1942 
 
465 Haushaltsplan der Stadtgemeinde Jendrzejów fuer das Jahr 1942/1943 
 
466-467 Ergaenzungs-Haushaltsplan der Stadtgemeinde Jendrzejów fuer das Rechnungsjahr 1942/1943 
 
468-469 Heushaltsplan der Stadtgemeinde Jendrzejów fuer das Jahr 1943/1944 
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470-471 Haushaltsplan der staedtischen Marktplatzes fuer das Jahr 1942/1943, 1944/1945 
 
472  Haushaltsplan der staedtischen Unternehmens „Abfur von Unreinlichkeiten” fuer das Jahr 

1942/1945 
 
473 Haushaltsplan der staedtischen Badeanshalt fuer das Jahr 1944/45 
 
474 Haushaltsplan der staedtischen Schlachthofes fuer das Jahr 1944/45 
 
475 Roczne sprawozdanie rachunkowe za 1941/42 
 
476 Roczne sprawozdanie rachunkowe za 1942 
 
477 Roczne sprawozdanie rachunkowe za 1941/42 
 
478 Roczne sprawozdanie rachunkowe za 1942/43 
 
479 Roczne sprawozdanie rachunkowe za 1943/44 
 
480 Sumy pozabudżetowe, 1941/42 
 
481 Dochody budżetowe, 1942/43 
 
482 Zestawienie dochodów i wydatków, 1942/43 
 
483 Wydatki budżetowe, 1943/44 
 
484 Księga wymiaru i wykonywania świadczeń w naturze, 1942/43 
 
  
485 Sprawy ludności żydowskiej, akta za lata 1939-1944, kart 89 [W jednostce znajduje się 

wartościowy materiał archiwalny dokumentujący życie codzienne społeczności żydowskiej w 
Jędrzejowie w okresie II wojny światowej. W jednostce znajduje się korespondencja, różnego 
rodzaju wykazy (m.in. wykaz Żydów wyznaczonych do prac miejskich obejmujący 187 osób; 
wykaz należności za czynsz mieszkaniowy z domów żydowskich), sprawy getta w Jędrzejowie, 
pisma urzędowe, zrządzenia (m.in. zakaz wypożyczania książek Żydom przez biblioteki ludowe, 
) itp.]. Akta w języku polskim i niemieckim.    

 
486 Plan sytuacyjny fabryki „Standard-Gips” w Jędrzejowie, 1940 
 
487 Księga ewidencji wykupionych kart rejestracyjnych, akta za lata 1940-1941, kart 292 [księga w 

postaci tabeli. W poszczególnych kolumnach (te które są wypełnione) następujące informacje: 
przedsiębiorstwo (nazwa oraz nazwisko i imię właściciela; miejsce wykonywania); rodzaj 
przedsiębiorstwa; miejsce zamieszkania właściciela (współwłaściciela); data nabycia i numer 
karty rejestracyjnej; cena karty rejestracyjnej; dział części III; uwagi. W wykazie występuje wiele 
nazwisk osób wyznania mojżeszowego, które prowadziły różnego rodzaju przedsiębiorstwa w 
Jędrzejowie]. 
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488 Karty rejestracyjno-podatkowe, 1941/44  
 
489 Ewidencja lokatorów w domach żydowskich od 1 czerwca 1940 r., akta za lata 1940-1941, kart 

98 [Na początku i na końcu jednostki skorowidze uwzględniające właściciela nieruchomości i 
adres. W dalszej części znajduje się wykaz (w postaci tabeli) lokatorów w poszczególnych 
nieruchomościach pożydowskich. W wykazie pojawiają się następujące informacje: właściciel 
domu; administrator; dozorca. Następnie w tabeli: lokatorzy; zawód (raczej informacje do czego 
wykorzystywany jest dzierżawiony lokal, np. sklep spożywczy, cukiernia, zakład fryzjerski); ilość 
izb; wysokość czynszu; data zamieszkania; data wyprowadzenia; zaległości; wpłacony czynsz].   

 
490 Księga dowodów osobistych, 1940/41 
 
491 Stwierdzenie stanu ludności w dniu 1.03.1943 
 
492 Karty meldunkowe ludności, 1944 
 
493 Księga sum przechodnich czynszów dzierżawczych z domów żydowskich, 1941/42 
 
494-495 Protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, 1945/46 
 
496 Protokoły zebrań i księga uchwał Zarządu Miejskiego, 1947/49 
 
497-498 Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 1945/46 
 
499 Protokoły zebrań Miejskiej Rady Narodowej, 1947/48 
 
500 Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, 1949 
 
501 Księga uchwał Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 1947/49 
 
502 Protokoły posiedzeń miejskiej komisji opieki społecznej, 1949/50 
 
503 Wyciągi z protokołów wyborów Zarządu Miejskiego, wykazy członków Miejskiej Rady 

Narodowej (MRN) i jej Prezydium, 1945 
 
504 Kartoteka ewidencyjna pracowników MRN, 1945 
 
505 Ewidencja członków MRN, jej Prezydium i komisji, 1945/46 
 
506 Wykaz pracowników Zarządu Miejskiego, 1949 
 
507 Zarządzenia i pisma w sprawie ewidencji ludności, 1945/46 
 
508 Przepisy, zarządzenia władz zwierzchnich, regulamin prac zarządu, 1947 
 
509 Sprawozdanie z działalności referatów Zarządu Miejskiego, 1947 
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510 Ankieta dotycząca przebiegu działań wojennych oraz okupacji na terenie Jędrzejowa, 1947 
 
511 Opinie, zaświadczenia dla obywateli o ich zachowaniu się podczas okupacji, 1948/49 
 
512-514 Sprawy kontroli społecznej – protokoły, korespondencja, 1946-1948 
 
515-521 Budżet, 1945-1949 
 
522-526 Roczne sprawozdania rachunkowe, 1945-1949 
 
527 Podatek gruntowy, 1946 
 
528 Zestawienie wymiaru podatku gruntowego, 1947 
 
529 Przepisy i zarządzenia, 1945/46 
 
530 Zestawienia wyników gospodarki Zarządu Miejskiego, 1945-1947 
 
531 Sprawozdania referatu odbudowy, 1946 
 
532 Wykaz akt referatu odbudowy, 1946 
 
533-534 Budowa, remont i utrzymanie budynków własnych, 1946-1949 
 
535 Miejska Komisja Odbudowy, 1946 
 
536 Groby wojenne, 1947 
 
537 Kanalizacja-wodociąg, 1948/50 
 
538   Popieranie przemysłu i handlu, szkolnictwo zawodowe, legalizacja narzędzi, wag i miar oraz 

inne sprawy przemysłowe, 1947 
 
539 Zdrowie publiczne i akcja sanitarno-porządkowa, wykonywanie obowiązków wynikających z 

przepisów dotyczących zdrowotności publicznej, przepisy sanitarno-porządkowe, 1947 
 
540 Wykaz repatriantów znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, zasiłki dla osób 

pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, 1947 
 
541 Plan miasta Jędrzejowa, 1947 
 
542 Projekt kapitalnego remontu budynku Eugeniusza Markiewicza, 1948 
 
543 Projekt remontu budynku spadkobierców Imbora, 1950 
 
544 Rejestr stowarzyszeń, 1947 
 
545 Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób przybywających do gminy), 1948-1950 
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546 Instrukcja kancelaryjna Zarządu Miejskiego w Jędrzejowie, 1939-1942 
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