
  

  

  

  

SSPPEECCIIAALL  MMEEEETTIINNGG  

JJuullyy  2299,,  22001133  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  KKoouunnttzzee  IInnddeeppeennddeenntt  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  mmeett  iinn  ssppeecciiaall  sseessssiioonn  oonn  MMoonnddaayy,,  JJuullyy  2299,,  22001133,,  aatt  66::3300  

pp..mm..  iinn  tthhee  IInntteerrmmeeddiiaattee  sscchhooooll  lliibbrraarryy..    WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt  pprreessiiddeedd  aanndd  CCaarrll  CCoopplleenn  ggaavvee  tthhee  ooppeenniinngg  pprraayyeerr..  

  

MMEEMMBBEERRSS  PPRREESSEENNTT  §§  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt,,  CCaarrll  CCoopplleenn,,  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  PPeennnnyy  CCoollttoonn,,  SStteevvee  EEppppeess,,  

DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  aanndd  SSuupptt..  RReeeessee  BBrriiggggss..  

  

MMEEMMBBEERRSS  AABBSSEENNTT    §§  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett  

  

  

BBUUDDGGEETT  RREEVVIIEEWW      §§  IInnffoorrmmaattiioonn  wwaass  pprreesseenntteedd  bbyy  BBuussiinneessss  MMaannaaggeerr,,  MMaarryyllyynn  BBrryydd  ffoorr  rreevviieeww  ooff  

tthhee  22001133--22001144  KKIISSDD  bbuuddggeett..  

  

22001133//22001144  BBUUDDGGEETT  AANNDD  

PPRROOPPOOSSEEDD  TTAAXX  RRAATTEE      §§  MMaarryyllyynn  BByyrrdd  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  CCoommppttrroolllleerr’’ss  OOffffiiccee  rreeccoommmmeennddss  tthhaatt  tthhee  BBooaarrdd  

vvoottee  oonn  aa  pprrooppoosseedd  ttaaxx  rraattee..    TThhee  ttaaxx  rraattee  vvootteedd  oonn  llaatteerr  ccaann  bbee  lleessss  tthhaann  tthhee  

pprrooppoosseedd  ttaaxx  rraattee..    RReeeessee  BBrriiggggss  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  tthhee  bbooaarrdd  sseett  tthhee  ttaaxx  rraattee  

aatt  $$11..00440000  ffoorr  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ooppeerraattiioonnss  aanndd  $$00..11880000  ffoorr  iinntteerreesstt  aanndd  

ssiinnkkiinngg  ffoorr  aa  ttoottaall  pprrooppoosseedd  ttaaxx  rraattee  ooff  $$11..22220000..      

  

          MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  PPeennnnyy  CCoollttoonn,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn  ttoo  sseett  tthhee  

pprrooppoosseedd  ttaaxx  rraattee  ffoorr  22001133//22001144  aatt  $$11..00440000  ffoorr  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ooppeerraattiioonnss  

aanndd  $$00..11880000  ffoorr  iinntteerreesstt  aanndd  ssiinnkkiinngg  ffoorr  aa  ttoottaall  ooff  $$11..22220000..        

  

          MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

DDAATTEE  FFOORR  PPUUBBLLIICC  MMEEEETTIINNGG  

TTOO  DDIISSCCUUSSSS  BBUUDDGGEETT  

&&  PPRROOPPOOSSEEDD  TTAAXX  RRAATTEE    §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  aapppprroovvee  

AAuugguusstt  2266,,  22001133,,  aatt  77::0000  pp..mm..  aass  tthhee  ddaattee  ffoorr  aa  ppuubblliicc  mmeeeettiinngg  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  

22001133//22001144  bbuuddggeett  aanndd  pprrooppoosseedd  ttaaxx  rraattee..    TThhee  mmeeeettiinngg  wwiillll  bbee  hheelldd  iinn  tthhee  

KKoouunnttzzee  IInntteerrmmeeddiiaattee  sscchhooooll  lliibbrraarryy..      

  

          MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

  

  

22001133--22001144  SSAALLAARRYY  SSCCHHEEDDUULLEE  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  PPeennnnyy  CCoollttoonn,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  ffrreeeezzee  aallll  

ssaallaarriieess  ffoorr  tthhee  22001133--22001144  sscchhooooll  yyeeaarr  aass  rreeccoommmmeennddaattiioonn  bbyy  SSuuppeerriinntteennddeenntt,,  

RReeeessee  BBrriiggggss....  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

22001133--22001144  SSTTIIPPEENNDDSS//SSUUPPPPLLEEMMEENNTTAALL    

PPAAYY  SSCCHHEEDDUULLEESS  §§  RReeccoommmmeennddaattiioonn  mmaaddee  bbyy  SSuuppeerriinntteennddeenntt,,  RReeeessee  BBrriiggggss  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  22001133--

22001144  SSttiippeenndd//SSuupppplleemmeennttaall  ppaayy  sscchheedduullee  aass  pprreesseenntteedd..  

  

    MMoottiioonn  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  22001133--

22001144  SSttiippeenndd//SSuupppplleemmeennttaall  PPaayy  SScchheedduulleess  aass  pprreesseenntteedd  wwiitthh  cchhaannggiinngg  tthhee  

YYeeaarrbbooookk  ssttiippeenndd  ttoo  $$11550000..0000  ppeerr  yyeeaarr  aanndd  oommiittttiinngg  tthhee  GGrraanntt  WWrriitteerr  ssttiippeenndd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  ffiivvee  FFOORR;;  oonnee  AABBSSTTAAIINN  ((WWhhiisseennhhaanntt))..  



  

  

  

  

BBooaarrdd  wweenntt  iinnttoo  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn  aatt  77::4466  pp..mm..  aass  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  SSeeccttiioonn  555511..000011,,  eett  sseeqq..,,  TTeexxaass  GGoovveerrnnmmeenntt  CCooddee  ttoo  aacccceepptt  

rreessiiggnnaattiioonnss,,  eemmppllooyy  ppeerrssoonnnneell  aanndd  ffoorr  ddeelliibbeerraattiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  eemmppllooyymmeenntt,,  eevvaalluuaattiioonn,,  ccoommppeennssaattiioonn  aanndd  dduuttiieess  ooff  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssttaaffff..  

  

MMeeeettiinngg  ooppeenneedd  aatt  88::0099  pp..mm..  

  

RREESSIIGGNNAATTIIOONNSS  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SStteevvee  EEppppeess  ttoo  aacccceepptt  tthhee  

rreessiiggnnaattiioonnss  ooff  MMaaggoonn  LLoorriinngg  aanndd  PPaauull  CCoollttoonn  aass  pprreesseenntteedd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  ffiivvee  FFOORR;;  oonnee  AABBSSTTAAIINN  ((CCoollttoonn))..  

  

RREECCOOMMMMEENNDDAATTIIOONNSS  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  

eemmppllooyymmeenntt  ooff  LLiissaa  DDuunnccaann,,  DDaanniieell  MMaasstt,,  CChhrriissttiiee  LLaaRRooccccaa,,  MMiicchhaaeell  YYoouunngg  aanndd  

CCoouurrttnneeyy  CCoouurrttss  oonn  pprroobbaattiioonnaarryy  ccoonnttrraaccttss  ffoorr  tthhee  22001133--22001144  sscchhooooll  yyeeaarr  aass  

pprreesseenntteedd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

            

  

AADDJJOOUURRNNEEDD      §§  MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  88::1122  pp..mm..  

  

  

  

                                                                                                                                                                                

PPrreessiiddeenntt                                    DDaattee::                                                                              SSeeccrreettaarryy  


