
Referendum 

 

W niedzielę, 6 września 2015 roku odbyło się ogólnokrajowe referendum, zarządzone 

przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Według pierwszych informacji do urn 

poszło 7,48% Polaków. Na karcie znalazły się 3 pytania, na które należało 

odpowiedzieć TAK lub NIE.  

Treść pytań była następująca: 

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów 

wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? "Tak" 

odpowiedziało 79.88 proc. głosujących Polaków. 

2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu 

finansowania partii politycznych z budżetu państwa? "Tak" odpowiedziało 

16.44 głosujących Polaków.  

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania 

wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść 

podatnika?,,Tak” odpowiedziało 92,44% głosujących Polaków. 

W Raciążu lokale referencyjne znajdowały się w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i 

Rekreacji dla Okręgu Wyborczego nr 1, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej dla 

Okręgu Wyborczego nr 2 i w Gminnej Spółdzielni ''SCH” dla Okręgu Wyborczego nr 

3 i czynne były od 6 -22. 

Na pytanie pierwsze ,,Tak” odpowiedziało 85,5% głosujących Raciążan. 

Na pytanie drugie ,,Tak” odpowiedziało 7,94% głosujących Raciążan. 

Na pytanie trzecie ,,Tak” odpowiedziało 90,19% głosujących Raciążan.  

W Raciążu uprawnionych do głosowania było 3751 osób.  

Frekwencja wyniosła 5,71%. 

Frekwencja dla poszczególnych Okręgów Wyborczych była następująca: 

Okręg Wyborczy Nr 1 – 6,78% 

Okręg Wyborczy Nr 2 – 5,17% 

Okręg Wyborczy Nr 3 – 5,23% 

Podsumowując, mieszkańcy Raciąża odpowiadali podobnie jak reszta Polaków. Z ich 

odpowiedzi wynika, że są oni za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów 

wyborczych w wyborach do Sejmu RP i za wprowadzeniem zasady ogólnej 

rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść 

podatnika, a przeciwko utrzymaniu dotychczasowego sposobu finansowania partii 

politycznych z budżetu państwa.  

Żeby referendum było wiążące, powinno w nim wziąć udział ponad 15 milionów 

osób, czyli ponad 50 procent uprawnionych do głosowania. Dlatego podczas 

referendum - inaczej niż przy okazji wyborów - nie mogliśmy poznać w ciągu dnia 

danych o frekwencji. Na terenie całego kraju było otwartych 27 tysięcy lokalnych 

komisji. Uprawnionych do głosowania było ponad 30 mln wyborców.  


