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CINCO MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 5 
 

Order Declaring Unopposed Candidates Elected 
and Canceling Election 

 
At a meeting of the board of directors (the “Board”) of Cinco Municipal Utility District No. 5 (the 

“District”) held on March 8, 2022, at which a quorum of said Board was present, as follows: 

Duval McDaniel, President 
Bruce C. Thornton, Vice President 
Kenneth Earl Jackson, Secretary 
William R. Fleming, Director 
Kevin L. Wagner, Director 
 

the following business was transacted: 

It was duly moved, seconded and unanimously carried that the order set out below be passed and 
adopted.  The order thus adopted is as follows: 

Whereas, it is required by statute that an election of directors of the District be held on the first 
Saturday in May of 2022; 

Whereas, by Order dated January 11, 2022 the Board called an election to elect directors of the 
District to serve a four-year term; 

Whereas, upon receipt of certification under Texas Election Code §2.052 (the “Code”) by the 
authority responsible for having the official ballot prepared that a candidate is unopposed for an election to an office, 
the Code requires a political subdivision of the State such as the District to declare each unopposed candidate elected 
to the office and provides that the election not be held;  

Whereas, the District has received the certification from the authority responsible for having the 
official ballot prepared that all candidates for the office of director of the District are unopposed. 

It is, therefore, ordered by the Board as follows: 

All unopposed candidates for the office of director are hereby elected to that office, each to serve for 
four years, and the election is canceled.  The president of the Board is authorized to issue a certificate of election to 
each candidate in the same manner as provided for a candidate elected at the election. 

The president or vice president of the Board is authorized and directed to execute and post a copy of 
this order on election day at each polling place that would have been used in the election as provided by law. 

Passed and adopted on the date first above written. 

 
DUVAL MC DANIEL 
   

ATTEST:     President 
 
KENNETH JACKSON 
  
Secretary 
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CINCO MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 5 

Orden para declarar electos a los candidatos sin oponentes 
y cancelar la Elección 

 
En una asamblea de la junta directiva (la “Junta”) del Cinco Municipal Utility District No. 5 (el 

“Distrito”) celebrada el 8 de marzo de 2022, con un quórum de dicha Junta presente de la siguiente manera: 

Duval McDaniel, Presidente 
Bruce C. Thornton, Vice Presidente 
Kenneth Earl Jackson, Secretario 
William R. Fleming, Director 
Kevin L. Wagner, Director 

se tramitó el siguiente asunto: 

Se presentó debidamente, secundó y aprobó por unanimidad que se aceptara y adoptara la orden 
descrita más adelante.  La orden adoptada de ese modo es la siguiente: 

En vista de que el estatuto exige que se celebre una elección de directores del Distrito el primer 
sábado de mayo de 2022; 

En vista de que, mediante la Orden fechada el 11 de enero de 2022, la Junta ordenó una elección 
para elegir directores del Distrito que ocupen su cargo durante un término de cuatro años; 

En vista de que, tras recibir la certificación bajo la Sección 2.052 del Código Electoral de Texas (el 
“Código”) de la autoridad responsable de hacer que se prepare la boleta oficial de votación de que un candidato no 
tiene oponentes para una elección a un cargo, el Código requiere que una subdivisión política del Estado como es el 
caso del Distrito declare electo a cada candidato sin oponentes al cargo y disponga que la elección no se celebrará;  

En vista de que el Distrito ha recibido la certificación de la autoridad responsable de hacer que se 
prepare la boleta oficial de votación de que todos los candidatos para el cargo de director del Distrito no tienen 
oponentes. 

Por tanto, la Junta ordena lo siguiente: 

Por la presente, todos los candidatos sin oponentes para el cargo de director son electos para ese 
cargo, que cada uno ocupará por cuatro años, y se cancela la elección.  Se autoriza al presidente de la Junta a expedir 
un certificado de elección a cada candidato de la misma manera que se dispone para un candidato electo en la elección. 

Se autoriza e instruye al presidente o vicepresidente de la Junta a firmar y colocar una copia de esta 
orden el día de elección en cada lugar de votación que se hubiera utilizado en la elección, según lo dispuesto por ley. 

Aceptada y adoptada en la fecha indicada inicialmente. 

 

DUVAL MC DANIEL 
   

ATESTIGUA:     Presidente 
 
KENNETH JACKSON 
  
Secretaria 
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CINCO MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 5 

Lệnh Công Bố Các Ứng Cử Viên Không Có Đối Thủ Đã Trúng Cử   
và Hủy Bỏ Cuộc Bầu Cử 

Tại cuộc họp của ban giám đốc (“Ban Giám Đốc”) của  Cinco Municipal Utility District No. 5 (“Cơ 
Quan”) diễn ra vào 8 tháng 3 năm 2022, trong đó số lượng thành viên biểu quyết của Ban Giám Đốc nói trên có mặt, cụ 
thể như sau:  

Duval McDaniel Chủ Tịch 
Bruce C.  Thornton, Thủ Quỹ 
Kenneth Jackson, Thư Ký  
William R. Fleming, Giám Đốc 
Kevin L.Wagner, Giám Đốc 

công việc sau đây đã được thực hiện:  

Cuộc họp đã kiến nghị hợp thức, nhất trí, và đồng thuận rằng lệnh ghi dưới đây được phê chuẩn và 
thông qua.  Vì vậy, lệnh này được thông qua như sau: 

Xét thấy rằng, theo yêu cầu của luật pháp, một cuộc bầu cử các giám đốc của Cơ Quan phải được tổ 
chức vào thứ Bảy đầu tiên trong tháng Năm, 2022; và 

Xét thấy rằng, thông qua Lệnh được ban hành ngày 11 tháng 1 năm 2022, Ban Giám Đốc đã ra lệnh 
tổ chức một cuộc bầu cử để bầu ra các giám đốc của Cơ Quan trong một nhiệm kỳ bốn năm; 

Xét thấy rằng, khi nhận được giấy chứng nhận chiếu theo Bộ luật Bầu cử Texas §2.052 (“Bộ luật”) 
của cơ quan có trách nhiệm chuẩn bị lá phiếu chính thức rằng một ứng cử viên không có đối thủ tranh cử vào một chức 
vụ, Bộ luật yêu cầu một phân khu chính trị của Tiểu bang như vậy với tư cách là Cơ Quan tuyên bố từng ứng cử viên 
không có đối thủ tranh cử đó được bầu vào vị trí và tuyên bố rằng cuộc bầu cử sẽ không được tổ chức;  

Xét thấy rằng, Cơ Quan đã nhận được xác nhận từ cơ quan có trách nhiệm chuẩn bị lá phiếu chính 
thức rằng tất cả các ứng cử viên cho chức vụ giám đốc của Học khu đều không có đối thủ tranh cử. 

Vì vậy, Ban Giám Đốc ra lệnh như sau:  

Tất cả các ứng cử viên không có đối thủ tranh cử cho chức vụ giám đốc theo đây được bầu vào vị trí 
đó, mỗi người sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ bốn năm, và cuộc bầu cử bị hủy bỏ.  Chủ Tịch Ban Giám Đốc sẽ được phép 
cấp giấy chứng nhận trúng cử cho mỗi ứng cử viên theo cách thức tương tự như quy định đối với ứng cử viên trúng cử 
tại cuộc bầu cử.  

Chủ tịch hoặc phó chủ tịch Ban Giám Đốc được ủy quyền và được chỉ thị ký thi hành và phải niêm 
yết một bản sao của lệnh này trong ngày bầu cử tại mỗi điểm bỏ phiếu sử dụng hoặc lẽ ra sẽ sử dụng trong cuộc bầu cử 
như do luật pháp quy định. 

Được phê chuẩn và thông qua vào ngày đầu tiên ghi trên.  

 
DUVAL MC DANIEL 
   

CHỨNG THỰC:      Chủ Tịch 
 
KENNETH JACKSON 
  
Thư Ký 
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CINCO MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 5 

關於宣佈無對手候選人當選 

及取消選舉的命令 

在 2022 年 3 月 8 召開的 Cinco Municipal Utility District No. 5（下稱「本區」）董事會（下稱
「董事會」）會議上，董事會法定人數已出席，如下所述： 

Duval McDaniel, 主席 / 董事 

Bruce C. Thornton, 副主席 

Kenneth Jackson, 秘書官 

William R. Fleming, 董事 

Kevin L. Wagner, 董事 

會上處理了如下事宜： 

下述命令經適當提議、附議及一致贊成後予以通過及採納。特此採納如下命令： 

鑑於，法律規定本區董事會選舉應於 2022 年 5 月第一個週六舉行； 

鑑於，董事會依照 2022 年 1 月 11 的命令召集了一項選舉，籍此選出本區董事，任期四年； 

鑑於，負責製備正式選票之官員依照 Texas 州選舉法第 2.052 條（「選舉法」）證明，在公
職選舉中，候選人無競爭對手。在收到該證明後，選舉法要求本州政治轄區（如本區）宣布各無競爭對手候
選人當選相應職位，並規定不再舉行選舉；  

鑑於，負責製備正式選票之官員已向本區證明，競選本區董事職位的所有候選人皆無競爭對
手。 

故此，董事會現命令如下： 

競選董事職位的所有無競爭對手候選人特此當選相應職位，任期四年，選舉業已取消。授權
董事會主席向每位候選人頒發一份當選證明書， 一如以選舉方式當選。 

授權並指示董事會主席或副主席簽署本命令，並將本命令的副本於選舉日張貼於原定依法舉
行選舉的各個投票所。 

本命令已於文首所載日期獲通過及採納。 

 

DUVAL MC DANIEL   
見證：     主席 

KENNETH JACKSON  
秘書長 

I, the undersigned Secretary of the Board of Directors of Cinco Municipal Utility District No. 5 
hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of the order of said Board declaring unopposed candidates 
elected and canceling election adopted at said Board’s meeting held on March 8, 2022, and excerpts from the minutes 
of the Board’s meeting held on that date showing its adoption, the originals of which order and minutes are on file in 
the official minute book of the Board, in the District’s office.   

I further certify that said meeting was open to the public, and that notice was given in compliance 
with the provisions of Tex. Gov’t. Code Ann. § 551.001 et seq.   

Witness my hand and the seal of said District, this March 8, 2022.   

 

 

 


