Центральний державний історичний архів України, м. Львів

Об`єднання міст Малопольщі і Тешинської Сілезії, м. Краків
(назва фонду)

1916 – 1937 рр.

Фонд № 578
Опис №
1

1916 – 1937 рр.
(крайні дати документальних матеріалів)
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Заголовки справ
Листи Крайовому відділу у м. Бяла, Президії
маґістрату м. Новий Санч та ін. про організацію центрального управління господарського будівництва Галичини та Воєнного
банку і з ін. питань
Статут акціонерного товариства «Апровізація міст» у Кракові
Проект тимчасового державного устрою
Польщі
Порядок стягнення податків з службовців у
Познані
Постанови з`їзду делегатів Об`єднання
Регламент роботи з`їзду членів Об`єднання
Постанови
загальних
зборів
членів
Об`єднання
Протоколи
засідання
членів
комісії
Об`єднання. Копії
Листи Президії Сейму у Варшаві та доповідні
записки про політичний та адміністративний
поділ Польщі, проведення з`їзду членів
Об`єднання
Звіт про діяльність комісії Об`єднання
Листування з міністерствами внутрішніх
справ, залізничних доріг, постачання та ін.
про важке становище населення, забезпечення міст продуктами, роботу залізниці та з
ін. питань
Те ж з маґістратами, управліннями залізниці
та ін. про проведення аграрної реформи,
забезпечення міст вугіллям, організацію та
проведення з`їзду членів Об`єднання і з ін.
питань
Листи генеральному делегату у Львові про
влаштування
евакуйованого
населення,
порядок продажі конфіскованих речей та з ін.
питань
Списки членів правління та службовців
Листування з Міністерством внутрішніх
справ у Варшава про організацію поліції
Те ж з Міністерством внутрішніх справ,
воєводським управлінням та ін. про надання
коштів на проведення виборів до Сейму,
організацію комітетів самоуправління і з ін.
питань
Листи Міністерству внутрішніх справ у
Варшаві про організацію громадського
самоуправління у містах та містечках і
комунального управління. Копії
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Заголовки справ
Листування з Воєводським управлінням у
Тернополі і маґістратами у Золочеві, Горлиці
та ін. про виконання постанов Міністерства
внутрішніх справ, виплату заробітної плати
службовцям та з ін. питань
Проекти законів про політичний та адміністративний поділ Польщі та додатки до них
Тези Міністерства внутрішніх справ з питань
господарського управління Об`єднання
Листування з Міністерством внутрішніх
справ у Варшаві про пред`явлення проекту
бюджету, видачу мандатів та з ін. питань
Звіт про складення проекту рахунковокасової інструкції та зауваження до неї
Реферат Кжижановського «Проекти нової
рахунково-касової інструкції для об`єднань»
та зауваження з цього питання. Машинопис
Листування з Воєводським управлінням і
маґістратом міста Кракова, Технічним товариством та ін. про стягнення податків,
створення гірничих організацій, складення
статуту Об`єднання службовців у Тарнові та
з ін. питань
Те ж з Міністерством внутрішніх справ у
Варшаві складання статистичних звітів про
врегулювання службових стосунків працівників комунальних підприємств та з ін.
питань
Протоколи засідань членів бюджетнофінансової комісії. Копії
Звіти про діяльність Об`єднання у Львові
Вирізки з газет про нову державну
адміністрацію
Лист службовців до президента міста Львова
з проханням покращити їх матеріального
становища
Проект бюджету
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В опис внесено 30 (тридцять) справ з № 1 по № 30.
Опис склав архіваріус

М. М. Сливка
3 вересня 1954 року

Начальник відділу

О. Логінова

Завідувач сектору зберігання

О. Іваськів
Фонд здубльвано у 2020 році

