UCHWAŁA NR XXXVIII/282/2005
RADY MIEJSKIEJ JASŁA
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Jasła w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Miejskiej Jasła
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.) Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje:
§ 1.
1. W uchwale Nr XIX/145/04 Rady Miejskiej Jasła z dnia 23 lutego 2004 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Jasła wprowadza się następujące zmiany:
w § 4 ust. 1 Statutu, dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu:
„Flaga Miasta Jasła przedstawia herb Miasta Jasła umieszczony pośrodku górnej
części płata flagi w kolorze czerwonym, pozostała dolna część flagi jest w kolorze
żółtym - wzór i opis flagi stanowi załącznik nr 3 do Statutu. Miasto posiada hejnał,
utwór muzyczny powstały na motywach melodii ludowej: „A w tym jasielskim
mieście” - zapis nutowy hejnału Miasta Jasła zawiera załącznik nr 4 do Statutu.”
2. Wzór i opis flagi oraz zapis nutowy hejnału stanowią załącznik do uchwały.
3. Pozostałą treść uchwały zostawia się bez zmian.
§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Jasła.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Jasła
Nr XXXVIII/282/2005
z dnia 22 kwietnia 2005 r.

-2Załącznik Nr 3 do Statutu Miasta Jasła
FLAGA MIASTA JASŁA

Opis Flagi Miasta Jasła
Płat flagi o proporcjach boku krótszego do dłuższego 5 : 8. ¾ górnej części płata
w kolorze czerwonym, pozostała ( dolna) ¼ w kolorze żółtym. Po środku górnej części
płata znak herbowy Miasta Jasła – ukoronowany monogram JAR w kolorze żółtym, bez
tarczy, o wysokości równej 2/5 wysokości płata.

-3Załącznik Nr 4 do Statutu Miasta Jasła

Zapis nutowy hejnału Miasta Jasła

