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Miejska Rada Narodowa i Urząd Miejski w Radzyniu Podlaskim
(1973-1990). Dzieje ustrojowe i spuścizna archiwalna

M 
iejska Rada Narodowa w Radzyniu Podlaskim została wyłoniona w 
wyborach do rad narodowych z dnia 9 grudnia 1973 r. Okres jej funk-
cjonowania wyznaczyły cztery kadencje (VII-X) rad narodowych1. Ist-

niała do końca PRL. Na mocy ustawy z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie kon-
stytucji PRL i zmianie ustawy o radach narodowych2 oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z 23 listopada 1973 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych 
organów administracji państwowej3 miała ona nieco inny charakter od dotychcza-
sowych rad narodowych, który wyrażał się przede wszystkim likwidacją Prezy-
dium jako terenowego organu jednolitej władzy państwowej i urzędu. Po reformie 
Prezydium stało się wewnętrznym, kierowniczym organem rady, reprezentującym 
ją i organizującym jej pracę. Miejska Rada Narodowa stała się terenowym organem 
administracji państwowej i samorządowej działającym pod nadzorem Rady Pań-
stwa, a bezpośredni nadzór sprawowała rada narodowa stopnia wojewódzkiego. 
Do końca maja 1975 r. była to Wojewódzka Rada Narodowa w Lublinie, potem 
Wojewódzka Rada Narodowa w Białej Podlaskiej. MRN stanowiła organ przedsta-

1  Nt. systemu rad narodowych zob. np.: D. Magier, Organizacja urzędu gminy późnego PRL (1973-1990) 
w okresie zwykłym i na wypadek wojny. Studium porównawcze, [w] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich. Tom 
II, red. A. Górak i D. Magier, Lublin-Siedlce 2009, s. 381-382.

2  Dz. U. 1973, Nr 47, poz. 275 i 276.
3  Tamże, poz. 280.
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wicielski wykonujący swoje zadania na sesjach, przy pomocy Prezydium i komisji. 
Sesje ogółu radnych miały odbywać się co najmniej 4 razy w roku. Na pierwszej 
sesji po wyborach radni wybierali ze swego grona Przewodniczącego MRN, jego 
zastępców oraz przewodniczących komisji stałych4. Wszyscy oni stanowili skład 
Prezydium MRN. Prezydium wykonywało pracę podczas posiedzeń zwoływanych 
nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

Zadaniem MRN było zapewnienie wykonania planów społeczno-gospodar-
czych państwa, czuwanie nad rozwojem miasta, organizowanie działalności spo-
łecznej, koordynowanie działalności i sprawowanie kontroli nad jednostkami 
państwowymi, spółdzielczymi i organizacjami społecznymi. Dla realizacji swoich 
celów powoływała przewidziane ustawowo, złożone w przeważającej mierze z 
radnych komisje stałe stanowiące kolegialne organy opiniodawcze i doradcze, do 
zadań których należało utrzymanie łączności ze społeczeństwem dla celów kontro-
lnych w zakresie „przestrzegania dyscypliny społecznej”, „porządku i bezpieczeń-
stwa publicznego” oraz „sprawowania kontroli społecznej” nad państwowymi i 
spółdzielczymi jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami społecznymi5. W 
ramach MRN w Radzyniu Podlaskim w każdej kadencji powoływano od 4 do 6 
komisji stałych. Innego rodzaju ciałem była Społeczna Komisja Pojednawcza, która 
funkcjonowała w oparciu o ustawę z dnia 30 marca 1965 r. o sądach społecznych6, 
korzystając ze wsparcia organizacyjnego rady narodowej. Jej zadaniem było rozpa-
trywanie spraw o naruszenie zasad współżycia społecznego, takich jak: lekcewa-
żenie obowiązków względem rodziny i obowiązków pracowniczych, niewłaściwy 
stosunek do pracowników, zakłócanie spokoju i porządku społecznego, naruszenie 
mienia społecznego, spory mieszkaniowe i sąsiedzkie7. 

Miejska Rada Narodowa w Radzyniu Podlaskim liczyła 40 radnych wybiera-
nych podczas czterech kolejnych wyborów powszechnych: 9 grudnia 1973 r., 5 lute-
go 1978 r., 17 czerwca 1984 r. oraz 19 czerwca 1988 r. Swoim zasięgiem obejmowała 
obszar miasta Radzynia Podlaskiego. Inauguracyjną sesję odbyła 15 grudnia 1973 r. 
Przewodniczącymi Rady w okresie jej funkcjonowania byli kolejno: Julian Dobro-
wolski (od 15.12.1973 r.), Tadeusz Ziomek (od 17.02.1978 r.), Stanisław Jarmuł (od 
27.06.1984 r.) oraz Witold Kowalczyk (od 2.07.1988 r.).

4  Kandydat na Przewodniczącego MRN musiał dodatkowo uzyskać pozytywna opinię ze strony par-
tii komunistycznej, gdyż stanowisko to znajdowało się w tzw. nomenklaturze kadr, zob. D. Magier, 
System nomenklaturowy partii komunistycznej, [w] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich. T. 3, red. A. Górak, 
K. Latawiec, D. Magier, Lublin-Siedlce 2010, s. 692. W województwie bialskopodlaskim do 1977 r. reko-
mendacji na to stanowisko udzielał Sekretariat KW PZPR w Białej Podlaskiej, Archiwum Państwowe w 
Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim (dalej: APL O/R), Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej w Białej Podlaskiej (dalej: KW Biała Podlaska), sygn. 116, s. 10-14. W latach 1977-1983 
– robiła to Egzekutywa KW (D. Magier, dz. cyt., s. 701), a następnie Wydział Polityczno-Organizacyjny 
KW (APL O/R, KW Biała Podlaska, sygn. 147, s. 96 – Wykaz stanowisk wymagających rekomendacji i 
decyzji politycznej KW PZPR w Białej Podlaskiej z 1983 r.).

5  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.11.1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy z dnia 25.01.1958 r. o radach narodowych, Dz. U. 1973, Nr 47, poz. 277, art. 40.

6  Dz. U. 1965, Nr 13, poz. 92.
7  Tamże, art. 3 pkt. 1.
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Tabela 1. Wykaz radnych MRN w Radzyniu Podlaskim w latach 1973-1990.

L.p. Imię i nazwisko
KADENCJA VII (1973-1978)

1 Monika Borysiewicz

2 Władysław Buchta

3 Józef Ciok

4 Tadeusz Cybuchowski

5 Julian Dobrowolski

6 Stanisław Grudzień

7 Marian Goluch

8 Stanisław Jarmuł

9 Wacława Kałuszyńska

10 Zygmunt Komor

11 Zbigniew Kowalik

12 Franciszek Kurenda

13 Czesław Kołbuś

14 Henryk Kur

15 Antoni Kamiński

16 Janusz Łotowski

17 Wacław Łuczyński

18 Janina Łukaszek

19 Marek Lipniacki

20 Józef Mackiewicz

21 Czesław Majczyna

22 Irena Majsterek

23 Józef Malinowski

24 Wojciech Mańko

25 Wanda Niedziułka
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26 Marian Niewęgłowski

27 Mieczysław Popławski

28 Krystyna Piotrowska

29 Józef Rokicki

30 Stanisław Romanowski

31 Zdzisław Sawicki

32 Henryka Siergiej

33 Maria Skrzymowska

34 Adam Stańko

35 Janusz Tarkowski

36 Mieczysław Tryczyński

37 Jerzy Walczyna

38 Marian Walczyna

39 Zofi a Wiater

40 Wojciech Zych

KADENCJA VIII (1978-1984)

1 Stanisław Baran

2 Jan Biernacki

3 Władysław Buchta

4 Tadeusz Cybuchowski

5 Kazimiera Cybulska

6 Henryk Fuga

7 Czesław Grzegorzak

8 Maria Haraszkiewicz

9 Krystyna Jach

10 Stanisław Jarmuł

11 Maria Jonaszko

12 Wacława Kałuszyńska

13 Waldemar Kamela
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14 Mieczysław Karwowski

15 Czesław Kołbuś

16 Zygmunt Komor

17 Zbigniew Kowalik

18 Barbara Kryńska

19 Franciszek Kurenda

20 Tadeusz Łukasiewicz

21 Janina Łukaszek

22 Czesław Majczyna

23 Czesław Małaszuk

24 Stanisław Marczyński

25 Franciszek Matuszewski

26 Marianna Mioduchowska

27 Barbara Olejasz

28 Edward Oleszczuk

29 Tadeusz Orkisiewicz

30 Tadeusz Ostapowicz

31 Maria Puła

32 Maria Skrzymowska

33 Tadeusz Szczepaniuk

34 Jerzy Walczyna

35 Marian Walczyna

36 Elżbieta Wąsowska

37 Halina Wiater

38 Zofi a Wiater

39 Tadeusz Zańko

40 Tadeusz Ziomek

KADENCJA IX (1984-1988)

1 Bronisław Bachurski
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2 Stanisław Baran

3 Marian Beń

4 Jan Biernacki

5 Krystyna Dołbeń

6 Antoni Donica

7 Edward Dudziński

8 Zbigniew Falkowski

9 Maria Frączek

10 Józef Guz

11 Mieczysław Jammałkowicz

12 Stanisław Jarmuł

13 Danuta Kita

14 Zygmunt Komor

15 Józef Kościaniuk

16 Krystyna Kościaniuk 

17 Bogdan Kotowski

18 Henryk Kubaczyński

19 Henryk Kur

20 Eugeniusz Lecyk

21 Krzysztof Lemieszek

22 Czesław Majczyna

23 Czesław Małaszuk

24 Franciszek Matuszewski

25 Wacław Matuszewski

26 Andrzej Napłoszek

27 Marian Niewęgłowski

28 Wiesław Obrębski

29 Marian Ochnio

30 Kazimierz Pieńko
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31 Henryk Polikarczuk

32 Tadeusz Rola

33 Eugenia Sak

34 Marian Samociuk

35 Edward Skulimowski

36 Jerzy Struczyk

37 Michał Struczyk

38 Regina Welk

39 Mirosława Wójtowicz

40 Józef Wysocki

KADENCJA X (1988-1990)

1 Sławomir Andrzejewski

2 Maria Beń

3 Adam Blicharz

4 Krzysztof Bober

5 Marek Borysiewicz

6 Franciszka Daniluk

7 Tadeusz Dudek

8 Edward Dudziński

9 Józef Frączek

10 Marian Frączek

11 Wanda Gepner

12 Tadeusz Grzywaczewski

13 Ewa Hankiewicz

14 Zdzisław Janus

15 Stanisław Jarmuł

16 Elżbieta Kaczmarczyk

17 Piotr Kępa

18 Zygmunt Komor



109M i e j s k a  R a d a  N a r o d o w a  i  U r ząd  M i e j s k i  w  R a d z y n i u  P o d l a s k i m

19 Jerzy Kościaniuk

20 Witold Kowalczyk

21 Stanisław Kowalik

22 Czesław Kroszczyński

23 Mieczysław Kwasowiec

24 Eugeniusz Lecyk

25 Janina Łukaszek

26 Franciszek Matuszewski

27 Krystyna Matys

28 Zygmunt Mazurkiewicz

29 Marian Niewęgłowski

30 Tadeusz Pietras

31 Zygmunt Pietrzak

32 Andrzej Pilecki

33 Edward Prokopiuk

34 Zenon Radzikowski

35 Marian Samociuk

36 Krystyna Sidorowicz

37 Irena Sienkiewicz

38 Mirosław Starzyński

39 Jerzy Struczyk

40 Jerzy Wojtan

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji z sesji Miejskiej Rady Narodowej w Radzyniu 
Podlaskim w latach 1973-1990, APL O/R, Miejska Rada Narodowa w Radzyniu Podlaskim, sygn. 15-
35.

 
Organem wykonawczym i zarządzającym MRN był Naczelnik Miasta, któ-

rego obsługiwał Urząd Miejski. Urząd Miejski w Radzyniu Podlaskim rozpoczął 
funkcjonowanie z dniem 9 grudnia 1973 r. na mocy reformy ustroju administracji 
terenowej, którą wprowadziły wspomniane już ustawy z 1973 r.8 Naczelnika usta-
nowiono – w miejsce Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Radzyniu Podlaskim 

8  Zob. przyp. 2-4.
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– jednoosobowym organem administracji oraz wykonawczym organem Miejskiej 
Rady Narodowej w Radzyniu Podlaskim. Odpowiedzialny był za wykonywanie 
uchwał MRN, a wobec organu administracji państwowej wyższego szczebla za re-
alizowanie zadań administracyjnych na terenie miasta i innych zleconych zadań 
państwowych. Urząd Miejski umożliwiał Naczelnikowi Miasta wykonywanie za-
dań administracyjnych, gospodarczych oraz wykonawczych wobec MRN. 

Naczelnik powoływany był na czas nieokreślony przez wojewodę, po 
zaopiniowaniu kandydatów przez MRN9. Funkcję Naczelnika Miasta Radzynia 
Podlaskiego sprawowali kolejno: Wojciech Czerwiński (1973-1975), Sławomir An-
drzejewski (1975-1980), Irena Król (1981-1982), Waldemar Pachucki (1982), Marian 
Bukowski (1983-1987) i Mirosław Domański (1987-1990). W okresie wakatu na sta-
nowisku Naczelnika Miasta (15.02.1980 – 8.06.1981) jego obowiązki pełnił sekretarz 
UM Antoni Sznura. 

Rys. 1. Schemat najdłużej funkcjonującej struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Ra-
dzyniu Podlaskim z 1984 r.

Źródło: APL, UM, sygn. 6, s. 2.

W strukturze organizacyjnej UM w Radzyniu Podlaskim w pierwszym 
okresie funkcjonowania znalazły się: a) Sekretariat; b) Główny Księgowy; c) Referat 
Egzekucji; d) Referat Komunikacji; e) Referat Zatrudnienia i Spraw Socjalnych; f) 
Inspektor ds. Wewnętrznych; g) Inspektor ds. Handlu i Usług; h) Stanowisko pra-
cy ds. osobowych; i) Stanowisko pracy ds. kancelaryjno-technicznych i obsługi; j) 

9  Dz. U. 1973, Nr 47, poz. 276, art. 48c pkt 2. Stanowisko Naczelnika również znajdowało się w nomen-
klaturze kadr partii komunistycznej, zob. przyp. 4.
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Geodeta i inspektor ds. budownictwa10. Regulamin organizacyjny UM w Radzyniu 
Podlaskim, zmieniający strukturę wewnętrzną uległ zmianie 30 listopada 1979 r. w 
związku z realizacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 1979 r. w spra-
wie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej11, a 
następnie 18 czerwca 1984 r.12 oraz 25 kwietnia 1989 r.13 

Swoją działalność MRN zakończyła na mocy trzech ustaw z dnia 8 marca 
1990 r.: o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej14, o samorządzie terytorial-
nym15 oraz Ordynacja wyborcza do rad gmin16. Dziesiąta, ostatnia kadencja MRN w 
Radzyniu Podlaskim zakończyła się z dniem 30 kwietnia 1990 r.17. Faktycznie nastą-
piło to po przekazaniu przez Naczelnika Miasta spraw władzom samorządowym 
wybranym w wyborach z dnia 27 maja 1990. 
 Akta wytworzone przez MRN w Radzyniu Podlaskim 10 grudnia 1993 r. 
przekazane zostały do zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Ra-
dzyniu Podlaskim, zaś gros archiwaliów powstałych w wyniku działalności UM w 
Radzyniu Podlaskim dopiero 29 marca 2000 r.18 Ich opracowanie przeprowadzono 
w 2011 r. w oparciu o wskazówki metodyczne w sprawie postępowania z materia-
łami archiwalnymi terenowych organów władzy i administracji państwowej19 zaś 
budowę inwentarzy archiwalnych oparto na wskazówkach metodycznych do spo-
rządzania inwentarzy archiwalnych zespołów akt wytworzonych w okresie kan-
celarii akt spraw (XIX-XX w.)20. Akta MRN i UM utworzyły dwa odrębne zespoły 
archiwalne, których charakterystykę archiwalną przedstawia Tabela 2.

Tabela 2. Charakterystyka archiwalna zespołów akt: Miejska Rada Narodowa w Radzyniu 
Podlaskim i Urząd Miejski w Radzyniu Podlaskim.

Nazwa zespołu Miejska Rada Narodowa 
w Radzyniu Podlaskim

Urząd Miejski 
w Radzyniu Podlaskim

Granice
chronologiczne

1973-1990 1974-1990

Granice terytorialne teren miasta Radzynia 
Podlaskiego

teren miasta Radzynia 
Podlaskiego

10  APL O/R, Urząd Miejski w Radzyniu Podlaskim (dalej: UM), sygn. 8, s. 34.
11  Dz. U. 1979, Nr 14, poz. 92.
12  APL O/R. sygn. 6, s. 1-65.
13  Tamże, sygn. 7, s. 1-72
14  Dz. U. 1990, Nr 16, poz. 94.
15  Tamże, poz. 95.
16  Tamże, poz. 96
17  Tamże, art. 121, pkt. 1.
18  APL O/R, Księga nabytków, ubytków i przesunięć międzyzespołowych. 
19  Pismo okólne nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 14 grudnia 1984 r., Zbiór prze-

pisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952-2000, red. M. 
Tarakanowska, E. Rosowska, Warszawa 2001, s. 514-518.

20  Pismo okólne nr 2 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 28 maja 1984 r., Zbiór przepi-
sów…, s. 502-514.
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Liczba jednostek 
archiwalnych

93 98

Ilość metrów
bieżących

1,50 1,33

Charakterystyka 
materiału aktowego

druki, maszynopisy, rękopisy druki, maszynopisy, rękopisy

System kancelaryjny 
aktotwórcy

system bezdziennikowy pro-
wadzony w oparciu o następu-
jące wykazy akt: a) Wzorcowy 
wykaz akt urzędu gminy z 23 
grudnia 1973 r. opracowany 

przez Biuro do Spraw Tereno-
wych Organów Administracji 

Państwowej Urzędu Rady 
Ministrów, który uwzględniał 

dokumentację wytwarzaną 
przez gminne rady narodowe 

(stosowany w latach 1974-
1976); 2) Wzorcowy wykaz akt 

biur rad narodowych, przesłany 
do stosowania przez Biuro Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej w 
Białej Podlaskiej; obowiązywał 
w latach 1977-1986 (APL O/R, 

Miejska Rada Narodowa w 
Radzyniu Podlaskim, sygn. 36, 
s. 12-13); 3) Rzeczowy wykaz akt 
dla Biur Rad Narodowych, War-
szawa, luty 1986 (stosowany 

był w latach 1987-1990).

system bezdziennikowy pro-
wadzony w oparciu o Jednolity 

rzeczowy wykaz akt dla tere-
nowych organów administracji 
państwowej, Warszawa, gru-

dzień 1975.

Brakowanie akta nie były brakowane 
w archiwum państwowym

akta nie były brakowane 
w archiwum państwowym

Mikrofi lmowanie akta nie były mikrofi lmowane akta nie były mikrofi lmowane
Typ zespołu 
archiwalnego

prosty, zamknięty prosty, zamknięty

 Akta Miejskiej Rady Narodowej w Radzyniu Podlaskim w trakcie opraco-
wania podzielone zostały na grupy rzeczowe, które utworzyły 7 serii:

Wybory, sygn. 1-14 (wybory do Sejmu 1985 i 1989 r.; wybory do rad naro-1. 
dowych 1973, 1978, 1984 i 1988 r.; wybory ławników sądów powszechnych 
i członków Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta Radzynia);
Sesje, sygn. 15-35 (regulaminy MRN z lat 1978, 1980, 1988; plany pracy i 2. 
programy działania MRN w kadencji 1984-1988; protokoły z sesji z lat 1973-
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1990; uchwały MRN z lat 1974-1990);
Nadzór, sygn. 36 (nadzór MRN nad własnymi organami z lat 1978-1986);3. 
Prezydium, sygn. 37-61 (plany pracy Prezydium MRN z lat 1988-1989; 4. 
protokoły z posiedzeń Prezydium MRN z lat 1975-1990; postanowienia 
Prezydium MRN z lat 1974-1989; reprezentowanie MRN z lat 1984-1990; 
sprawozdania z działalności i sprawozdawczość statystyczna MRN z lat 
1977-1990);
Radni, sygn. 62-66 (interpelacje, wnioski i postulaty radnych oraz informa-5. 
cje o ich realizacji z lat 1974-1986; postulaty i wnioski wyborców zgłoszone 
podczas spotkań z radnymi z lat 1984-1988);
Odznaczenia, sygn. 67 (wzory orderów i regulamin odznaki „Za zasługi 6. 
dla Województwa Bialskopodlaskiego” z lat 1977 i 1985);
Komisje, sygn. 68-93 (protokoły z posiedzeń komisji MRN z lat 1974-1990; 7. 
protokoły z posiedzeń Społecznej Komisji Pojednawczej z lat 1983-1989).

Luka w zachowanym materiale aktowym dotyczy przede wszystkim braku 
protokołów z posiedzeń Prezydium MRN z 1974 r., które nie zachowały się do cza-
sów współczesnych.

W aktach Urzędu Miejskiego w Radzyniu Podlaskim wydzielono 18 grup 
rzeczowych tworzących w inwentarzu serie:

Organy kolegialne, sygn. 1-5 (Miejsko-Gminna Terenowa Komisja do Wal-1. 
ki ze Spekulacją z lat 1985-1987 i narady pracowników z lat 1977-1990);
Organizacja, sygn. 6-14 (regulaminy organizacyjne UM z lat 1984 i 1989; 2. 
zarządzenia i decyzje Naczelnika Miasta z 1975-1989); 
Planowanie i sprawozdawczość, sygn. 15-18 (plany pracy, programy reali-3. 
zacyjne i sprawozdania z ich realizacji z lat 1975, 1988-1990);
Statystyka, sygn. 18-25 (sprawozdania statystyczne z lat 1976-1990); 4. 
Skargi i wnioski, sygn. 26-28 (analizy skarg i wniosków z lat 1978-1990);5. 
Wycinki prasowe z lat 1980-1990, sygn. 29-31; 6. 
Kontrole, sygn. 32-35 (protokoły z kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia 7. 
pokontrolne i ich realizacja z lat 1974-1989); 
Pracownicy, sygn. 36 (wykaz osób zatrudnionych w UM z 1983 r.; 8. 
Budżet z lat 1974-1989, sygn. 37-52;9. 
Plany społeczno-gospodarcze z lat 1977-1989, sygn. 53-60;10. 
Analizy ekonomiczne, sygn. 61-62 (bilanse z lat 1987, 1989);11. 
Organizacje społeczne, sygn. 63-65 (nadzór nad stowarzyszeniami z lat 12. 
1977-1989);
Kolegium ds. Wykroczeń, sygn. 66 (analizy i sprawozdania z działalności 13. 
Kolegium z lat 1978-1979);
Gospodarka komunalna, sygn. 67-68 (cmentarze i grobownictwo wojenne 14. 
z lat 1976-1985);
Gospodarka mieszkaniowa, sygn. 69 (wyciąg z rejestru numerów porząd-15. 
kowych nieruchomości z 1974 r.);
Gospodarka nieruchomościami, sygn. 70-71 (ewidencja nieruchomości z 16. 
1985 r.);
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Budownictwo, sygn. 72-83 (decyzje i opinie lokalizacyjne z lat 1979-1990; 17. 
plany zagospodarowania przestrzennego miasta z lat 1983-1984; analizy 
ruchu budowlanego z lat 1988-1990);
Geodezja miejska, sygn. 84-98 (rejestr zbiorczy obszarów miejskich z 1985 18. 
r.).

Nie zachowały się zarządzenia i decyzje Naczelnika Miasta z lat 1973-1974; 
plany pracy i programy realizacyjne z lat 1973-1987; sprawozdawczość z lat 1976-
1990; analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1974-1977; bilanse z lat 1974-1986; ana-
lizy, oceny i sprawozdawczość z działalności Kolegium ds. Wykroczeń z lat 1974-
1977 i 1980-1990.

W opracowaniu archiwalnym akt uczestniczyły dwie osoby: porządkowanie 
teczek i inwentaryzację akt przeprowadziła Anna Petkowicz, autorem wstępów do 
inwentarzy jest wyżej podpisany.
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Summary

Municipal National Council and Municipal Offi ce of the town of Radzyń Podlaski (1973-
1990). The history of a political system and archival heritage

In 1973-1990, the Municipal National Council was a unit of the PRL’s central and local admin-
istration within the town of Radzyń Podlaski. It was subordinate to the State Council which 
exercised its power through the Voivodeship National Council. The Municipal National 
Council was an elected authority which conducted its policy during sessions through the 
Presidium and committee. Its responsibilities included the accomplishment of socio-econom-
ic plans, overseeing the town development, organising the social activity, supervising and 
coordinating the work of national, cooperative as well as social institutions. To accomplish 
its goals, the Municipal National Council appointed permanent committees which were an 
opinion-making and advisory collegial bodies. 
Executive and managing power in the National Municipal Council was held by the Town 
Governor, who acted within the Municipal Offi ce, . 
Archival resources of the Council and Municipal Offi ce of Radzyń Podlaski are stored in the 
State Archives in Lublin (Branch in Radzyń Podlaski).
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