CERTIFICATE FOR
ORDER DECLARING UNOPPOSED CANDIDATES ELECTED TO OFFICE
THE STATE OF TEXAS
COUNTY OF HARRIS
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 136

§
§
§

We, the undersigned officers of the Board of Directors (the “Board”) of Harris County
Municipal Utility District No. 136 (the “District”), hereby certify as follows:
The Board convened in regular session, open to the public, on September 10,
2020, at 6:00 p.m., via teleconference, in compliance with the guidelines approved by the Office
of the Governor of the State of Texas upon request of the Office of the Attorney General,
temporarily suspending a limited number of open meeting laws to allow telephonic meetings and
to avoid congregate settings in physical locations in response to the coronavirus disaster. The
roll was called of the members of the Board, to-wit:
Neil Polansky, President
Barry Greer, Vice President
Brent Phelps, Assistant Vice President
Adam Rodriguez, Secretary
Eric Worthington, Assistant Secretary
All members of the Board were present, except the following: _____________________
_____________________________, thus constituting a quorum. Whereupon among other
business, the following was transacted at such Meeting: A written
ORDER DECLARING UNOPPOSED CANDIDATES ELECTED TO OFFICE
as duly introduced for the consideration of the Board and read in full. It was then duly moved
and seconded that such Order be adopted; and, after due discussion, such motion, carrying with it
the adoption of such Order, prevailed and carried by the following votes:
AYES: _____

NOES: _____

A true, full, and correct copy of the aforesaid Order adopted at the Meeting
described in the above and foregoing paragraph is attached to and follows this Certificate; such
Order has been duly recorded in the Board’s minutes of such Meeting; the above and foregoing
paragraph is a true, full, and correct excerpt from the Board’s minutes of such Meeting
pertaining to the adoption of such Order; the persons named in the above and foregoing
paragraph are the duly chosen qualified, and acting officers and members of the Board as
indicated therein; each of the officers and members of the Board was duly and sufficiently
notified officially and personally, in advance, of the time, place, and purpose of such Meeting,
and that such Order would be introduced and considered for adoption at such Meeting; and such
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Meeting was open to the public, and public notice of the time, teleconference number, and
purpose of such Meeting was given, all as required by the guidelines approved by the Office of
the Governor of the State of Texas upon request of the Office of the Attorney General,
temporarily suspending a limited number of open meeting laws to allow telephonic meetings and
to avoid congregate settings in physical locations in response to the Corona virus disaster.
SIGNED AND SEALED this ______________________________, 2020.

____________________________________
Secretary, Board of Directors

(DISTRICT SEAL)
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____________________________________
President, Board of Directors

ORDER DECLARING UNOPPOSED CANDIDATES ELECTED TO OFFICE
WHEREAS, Harris County Municipal Utility District No. 136 (the “District”) is required
to hold a Directors Election on the first Tuesday in November for each open position unless the
candidate for such position is unopposed; and
WHEREAS, the Board of Directors (the “Board”) of the District has received a
certification from the Secretary of the District stating that the candidates listed therein are
unopposed for election to office; and
WHEREAS, pursuant to Section 2.053 of the Election Code, upon receipt of the
certification, the Board may declare each unopposed candidate elected to office;
IT IS, THEREFORE, ORDERED BY THE BOARD THAT:
1.
The Board hereby declares the following unopposed candidates listed in the
Secretary’s certification elected to the office sought by each such candidate:
Name

Office

Neil Polansky

Director

Brent Phelps

Director

2.
The Board hereby cancels the election for the position sought by each such
candidate. A copy of this order shall be posted on election day at each polling place that would
have been used in the election.
3.
A certificate of election shall be issued to each candidate declared elected by this
Order in the same manner as provided for a candidate elected at the election.
4.
The officers of the Board are each authorized to evidence adoption of this Order
and directed to do any and all things legal and necessary to carry out the intent hereof.
5.
In case any provision in this Order shall be invalid, illegal or unenforceable, the
validity, legality and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected
or impaired thereby.
*
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*

*

ORDEN DECLARANDO CANDIDATOS SIN OPOSICION
ELECTOS PARA UNA OFICINA
EN VISTA DE QUE, el Distrito Municipal de Servicios Públicos del Condado de
Harris No. 136 (el “Distrito”) se le a pedido que lleve a cabo una Elección de Directores el
primero Martes de de Noviembre por cada posición disponible, a menos que el candidado para
dicha posición no tenga oposición; y
EN VISTA DE QUE, la Junta Directiva (la “Junta”) del Distrito a recibido una
certificación del Secretario del Distrito manifestando que los candidatos nombrados mas adelante
no tienen oposición para la elección de la oficina; y
EN VISTA DE QUE, de acuerdo con la Sección 2.053 del Código Electoral,
según recibo de la certificación, la Junta Directiva puede declarar cada candidato sin oposición,
electo para la oficina;
POR LO TANTO, LA JUNTA DIRECTIVA ORDENA QUE:
1.
La Junta Directiva por medio de la presente declara a los siguientes
candidatos sin oposición nombrados en la certificación del Secretario, electos para la oficina que
solicitaron cada uno de dichos candidatos:
Nombre

Oficina
Name

Office

Neil Polansky

Director

Brent Phelps

Director

2.
La Junta Directiva por medio de la presente, cancela la elección para la
posición solicitada por cada uno de dichos candidatos. Una copia de esta orden será colocada el
día de la elección en cada una de las casillas electorales que hubieran tenido que ser usadas en la
elección.
3.
Un certificado de elección será emitido para cada candidato declarándolo
electo por esta Orden, en la misma forma como se provee para un candidado electo en una
elección.
4.
Los oficiales de la Junta están cada uno de ellos, autorizados para dar
testimonio de la adopción de esta Orden y ordenar que se haga cualquier cosa legal y necesaria
para llevar a cabo la intención de la presente.
5.
En caso de que cualquier provisión de esta Orden fuera invalidada, ilegal o
inejecutable, la validez, legalidad y ejecución del resto de las provisiones no deberá ser, de
ningún modo, afectadas o impedidas.
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Chỉ Thị Tuyên Bố Những Ứng Cử Viên Không Có Ðối Thủ Ðược Ðắc Cử Chức
Vụ
Xét Thấy Rằng, Công Trình TIện Ích Công Cộng của Quận Harris Khu Vực 136 (“Khu
Vực”) đòi hỏi phải có một cuộc Bầu Cử Những Giám Ðốc vào ngày Thứ ba của tuần lễ thứ hai
của Tháng Mười Một cho mỗi chức vụ còn trống trừ khi nào ứng cử viên cho chức vụ đó là
không có đối thủ; và
Xét Thấy Rằng, Hội Ðồng Quản Trị, (“Hội Ðồng”) của Khu Vực đã nhận được giấy
chứng nhận từ Thư Ký của Khu Vực tuyên bố rằng những ứng cử viên được liệt kê dưới đây đã
không có đối thủ được đắc cử chức vụ; và
Xét Thấy Rằng, chiếu theo Mục 2.053 của Bộ Luật Bầu Cử, khi nhận được giấy chứng
nhận, Hội Ðồng có thể tuyên bố mỗi ứng cử viên đã không có đối thủ được đắc cử chức vụ;

Bởi Vậy, Chỉ Thị Bởi Hội Ðồng Quản Trị Là:
1.
Hội Ðồng bằng cách này tuyên bố những ứng cử viên đã không có đối thủ được
liệt kê trong giấy chứng nhận của Thư Ký được đắc cử chức vụ đã theo đuổi bởi mỗi ứng cử
viên:
Tên

Chức Vụ

Neil Polansky

Giám Ðốc

Brent Phelps

Giám Ðốc

2.
Hội Ðồng bằng cách này hủy bỏ cuộc bầu cử cho chức vụ đã được đeo đuổi bởi
mỗi ứng cử viên. Một bản sao của chỉ thị này sẽ được dán vào ngày bầu cử tại mỗi nơi đáng lẽ
được dùng làm nơi bỏ phiếu trong ngày bầu cử.
3.
Một giấy chứng nhận bầu cử sẽ được phát hành cho mỗi ứng cử viên có tuyên bố
được đắc cử bởi Chỉ Thị này trong cùng một kiểu đã được cung cấp cho một ứng cử viên được
đắc cử vào cuộc bầu cử.
4.
Hội Ðồng Quản Trị được phép xác nhận đề nghị của Chỉ Thị này và cai quản để
làm bất cứ và tất cả những việc hợp pháp và cần thiết để thi hành mục đích này.
5.
Trong trường hợp bất cứ điều qui định nào trong Chỉ Thị này bị coi là không có
hiệu lực, không hợp lệ hoặc không thực hành được, tình trạng có hiệu lực và việc bắt buộc phải
thực hành của những điều qui định còn lại sẽ không bị ảnh hưởng tới hoặc làm tổn hại do đó.
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候選人無競爭當選宣佈令
鑑於Harris 郡第136公用事業行政區（下稱「本區」）
須在11月的第一個星期二本區各個空缺職位舉行委員選舉
（除非該職位無他人競選）；以及
鑑於本區管理委員會（下稱「委員會」）已收到區書記長正式文書，確認該
職位之登記候選人並無他人參與競選；以及
鑑於根據德州選舉法典第2.053條，委員會在收到上述認證文書後可宣佈各
位候選人無競爭當選；
本委員會茲發佈命名如下：
本委員會在此宣佈：書記長認證文書中所列之以下各無競爭候選人當
選其所尋求之公職職位：
名稱

辦公室

Neil Polansky

董事

Brent Phelps

董事

本委員會就此取消原訂為各候選人尋求公職而舉行之選舉。本命令應
在選舉日張貼於每個原擬用作選舉之投票站 。
應比照候選人經選舉當選之同樣做法，向本命令宣佈當選的每位候選
人頒發當選證書。
本委員會每位成員均被授權見證本命令之通過並接受指示，以一切合
法及必須之努力執行本命令之主旨。
如果本命令中有任何條款無效、不合法或無法執行，其他條款的有效
性、合法性與可執行性應不受影響或削弱。
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