
  

  

  

BBUUDDGGEETT  WWOORRKKSSSSHHOOPP  

SSPPEECCIIAALL  MMEEEETTIINNGG  

JJuullyy  3300,,  22001122  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  KKoouunnttzzee  IInnddeeppeennddeenntt  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  mmeett  iinn  ssppeecciiaall  sseessssiioonn  oonn  MMoonnddaayy,,  JJuullyy  3300,,  22001122,,  aatt  77::0000  

pp..mm..  iinn  tthhee  IInntteerrmmeeddiiaattee  sscchhooooll  lliibbrraarryy..    WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt  pprreessiiddeedd  aanndd  LLooggaann  CCaarrtteerr  ggaavvee  tthhee  ooppeenniinngg  pprraayyeerr..  

  

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

OOvveerrssttrreeeett,,  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  aanndd  SSuupptt..  KKeevviinn  WWeellddoonn..  

  

  

CCEENNTTRRAALL  OOFFFFIICCEE  RREEPPOORRTTSS  §§  MMrr..  WWeellddoonn  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  aatthhlleettiicc  ddeeppaarrttmmeenntt  hhaass  rreeqquueesstteedd  tthhee  ppuurrcchhaassee  ooff  

aann  aaddddiittiioonnaall  mmoowweerr  ffoorr  tthheeiirr  uussee  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  ddoo  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  oonn  tthhee  

aatthhlleettiicc  ffiieellddss..    HHee  aaddvviisseedd  tthhaatt  wwee  wwoouulldd  rruunn  aann  aaddvveerrttiisseemmeenntt  ffoorr  sseeaalleedd  bbiiddss  

oonn  tthhee  mmoowweerr  ssppeeccss  pprroovviiddeedd  bbyy  JJeeffff  FFrreeeemmaann..  

  

    MMrr..  WWeellddoonn  ssttaatteedd  tthhaatt  hhee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  iinniittiiaattee  aa  CCrreeddiitt  RReeccoovveerryy  PPrrooggrraamm  aatt  

tthhee  HHiigghh  SScchhooooll..    TThhiiss  pprrooggrraamm  wwoouulldd  ggiivvee  ssttuuddeennttss  tthhaatt  aarree  llaacckkiinngg  ccrreeddiittss  tthhee  

ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ccaattcchh  uupp..    

  

BBooaarrdd  wweenntt  iinnttoo  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn  aatt  77::1133  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::2255  pp..mm..  

  

  

BBUUDDGGEETT  RREEVVIIEEWW  §§  MMrr..  WWeellddoonn  aacckknnoowwlleeddggeedd  AAmmaaddoorr  ffrroomm  tthhee  HHaarrddiinn  CCoouunnttyy  AApppprraaiissaall  

DDiissttrriicctt..    AAmmaaddoorr  ssttaatteedd  tthhaatt  nneexxtt  yyeeaarr  hhee  wwiillll  ggoo  bbaacckk  ttoo  tthhee  oolldd  wwaayy  ooff  ggiivviinngg  

vvaalluueess  ttoo  tthhee  DDiissttrriicctt..    IInn  yyeeaarrss  ppaasstt  hhee  hhaass  aallwwaayyss  ggootttteenn  hhiiss  nnuummbbeerrss  ffrroomm  tthhee  

eennggiinneeeerrss  aanndd  rreedduucceedd  ddoowwnn  ttoo  wwhhaatt  hhee  tthhoouugghhtt  tthhee  vvaalluuee  sshhoouulldd  bbee..    TThhiiss  

yyeeaarr  hhee  ggaavvee  rraaww  nnuummbbeerrss  wwhhiicchh  hhuurrtt  tthhee  bbuuddggeett  oonnccee  tthhee  rreeaall  nnuummbbeerrss  ccaammee  

iinn..    HHee  eexxppllaaiinneedd  hhooww  tthhee  ttaaxxaabbllee  vvaalluuee  iiss  ccaallccuullaatteedd  wwiitthh  mmiinneerraall  aanndd  pprrooppeerrttyy  

vvaalluueess..    NNeexxtt  yyeeaarr  hhee  wwiillll  ffaaccttoorr  iinn  mmiinneerraall  aanndd  pprrooppeerrttyy  vvaalluueess  ffiirrsstt  iinn  oorrddeerr  ttoo  

pprroovviiddee  tthhee  ddiissttrriicctt  wwiitthh  aa  mmoorree  aaccccuurraattee  ttaaxxaabbllee  vvaalluuee..    MMrr..  WWhhiisseennhhaanntt  aasskkeedd  

iiff  AAmmaaddoorr  hhaadd  nnoottiiffiieedd  oouurr  aaddmmiinniissttrraattiioonn  tthhaatt  tthheerree  wwoouulldd  bbee  fflluuccttuuaattiioonnss  iinn  

tthhee  nnuummbbeerrss  wwhheenn  hhee  pprreesseenntteedd  tthhee  ‘‘rraaww’’  nnuummbbeerrss..    AAmmaaddoorr  rreepplliieedd  tthhaatt  hhee  

iinnffoorrmmeedd  tthhee  ddiissttrriicctt  eeaacchh  ttiimmee  hhee  pprreesseenntteedd  rraaww  nnuummbbeerrss  tthhaatt  tthheeyy  wwoouulldd  

fflluuccttuuaattee  uunnttiill  tthhee  vvaalluueess  ccaammee  iinn..  

  

SSppeenncceerr  MMaatthheewwss  pprreesseenntteedd  PPoowweerr  PPooiinntt  pprreesseennttaattiioonn  ooff  bbuuddggeett  iinnffoorrmmaattiioonn  

ffoorr  tthhee  tteecchhnnoollooggyy  ddeeppaarrttmmeenntt..    KKIISSDD  hhaass  aapppprrooxxiimmaatteellyy  $$446666,,880000  ooff  

tteecchhnnoollooggyy  eeqquuiippmmeenntt;;  iinncclluuddiinngg  ddeesskkttooppss,,  llaappttooppss,,  ssmmaarrttbbooaarrddss,,  pprroojjeeccttoorrss,,  

ccaammeerraass  aanndd  pprriinntteerrss..    HHee  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  aavveerraaggee  aaggee  ooff  tthhee  ccoommppuutteerrss  iiss  44  

yyeeaarrss..    HHee  ffuurrtthheerr  ssttaatteedd  tthhaatt  hhiiss  mmoosstt  iimmmmeeddiiaattee  nneeeeddss  wwoouulldd  bbee  ttoo  uuppddaattee  

tthhee  ccoommppuutteerrss  iinn  tthhee  KKIISS  aanndd  KKEESS  llaabbss..  

  

MMrr..  WWeellddoonn  aasskkeedd  RRaannddyy  JJaauueerr,,  TTrraannssppoorrttaattiioonn  DDiirreeccttoorr  iiff  hhiiss  ttrraannssppoorrttaattiioonn  

bbuuddggeett  wwaass  ssuuffffiicciieenntt  ffoorr  hhiiss  nneeeeddss  aanndd  wwhhaatt  wwaass  hhiiss  bbiiggggeesstt  nneeeedd  rriigghhtt  nnooww..    

RRaannddyy  ssttaatteedd  tthhaatt  hhiiss  bbiiggggeesstt  nneeeedd  wwaass  ffoorr  nneeww  bbuusseess,,  wwhhiicchh  tthhee  aavveerraaggee  aaggee  ooff  

oouurr  bbuusseess  iiss  aapppprrooxxiimmaatteellyy  99  yyeeaarrss..    HHee  ssttaatteedd  tthhaatt  hhee  hhaass  aallwwaayyss  kkeepptt  66  ooff  tthhee  

nneewweesstt  bbuusseess  ffoorr  ttrriipp  bbuusseess,,  bbuutt  tthhiiss  yyeeaarr  hhee  wwoouulldd  hhaavvee  ttoo  ppuullll  oonnee  ooff  tthhoossee  

ffoorr  aa  rroouuttee  tthhaatt  hhaadd  oouuttggrroowwnn  tthhee  ccuurrrreenntt  bbuuss  ccaappaacciittyy..    HHee  aaddvviisseedd  tthhaatt  hhee  

rreeaallllyy  nneeeeddeedd  22  nneeww  bbuusseess..  

  



  

  

MMrr..  WWeellddoonn  aasskkeedd  JJeeffff  FFrreeeemmaann,,  MMaaiinntteennaannccee  DDiirreeccttoorr  hhooww  mmuucchh  ooff  hhiiss  bbuuddggeett  

wwaass  aalllloowweedd  ffoorr  rreeppaaiirrss..    JJeeffff  ssttaatteedd  tthhaatt  hhee  hhaass  $$44550000  ppeerr  ccaammppuuss  iinn  hhiiss  rreeppaaiirr  

bbuuddggeett..    MMrr..  WWeellddoonn  aasskkeedd  wwhhaatt  JJeeffff  tthhoouugghhtt  wwoouulldd  bbee  oouurr  bbiiggggeesstt  ccoosstt  ffoorr  tthhee  

uuppccoommiinngg  yyeeaarr..    JJeeffff  aaddvviisseedd  tthhaatt  wwee  aarree  llooookkiinngg  aatt  aann  aapppprrooxxiimmaattee  66%%  iinnccrreeaassee  

iinn  uuttiilliittiieess..    HHee  aaddvviisseedd  tthhaatt  wwee  nneeeedd  ttoo  rreevviieeww  oouurr  AA//CC  bbuuddggeett,,  ssttaattiinngg  tthhaatt  tthhee  

rreegguullaattiioonnss  ffoorr  ffrreeoonn  hhaass  cchhaannggeedd  aanndd  aallll  uunniittss  wwiillll  eevveennttuuaallllyy  hhaavvee  ttoo  ccoonnvveerrtt  

ttoo  aa  441100--AA  bblleennddeedd  ffrreeoonn  wwiitthh  aa  ccoosstt  ssuubbssttaannttiiaallllyy  hhiigghheerr  tthhaann  wwhhaatt  iiss  ccuurrrreennttllyy  

uusseedd..    HHee  eexxpprreesssseedd  ccoonncceerrnn  oovveerr  tthhee  eelleeccttrriiccaall  lliinneess  ttoo  tthhee  sswwiittcchh  ggeeaarr  aatt  tthhee  

HHiigghh  SScchhooooll..    HHee  eessttiimmaatteedd  tthhee  ccoosstt  ooff  aa  ttoottaall  rreeppllaacceemmeenntt  ttoo  bbee  aapppprrooxxiimmaatteellyy  

$$330000,,000000  oorr  aann  eessttiimmaattee  ooff  $$7700,,000000++  ttoo  rreebbuuiilldd..    HHee  ffuurrtthheerr  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  rrooooff  

oonn  tthhee  HHiigghh  SScchhooooll  wwaass  iinn  nneeeedd  ooff  rreeppaaiirr..  TThhee  bbaatthhrroooommss  aatt  KKEESS  hhaavvee  bbeeeenn  

ccoommpplleetteedd..    HHee  ssttaatteedd  tthhaatt  hhee  wwaass  ggeettttiinngg  qquuootteess  oonn  ppaaiinnttiinngg  aanndd  oonn  tthhee  ccaarrppeett  

rreeppllaacceemmeenntt..    IIff  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ddeeppaarrttmmeenntt  ddiidd  tthhee  llaabboorr  oonn  tthhee  ccaarrppeett  

rreeppllaacceemmeenntt,,  hhee  eessttiimmaatteedd  tthhee  ccoosstt  aatt  $$11110000  ppeerr  rroooomm..      

  

  

RREECCOOMMMMEENNDDAATTIIOONNSS  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  

eemmppllooyymmeenntt  ooff  RReeeessee  BBrriiggggss,,  JJoohhnn  FFeerrgguussoonn  aanndd  TTaarraahh  SShheepphheerrdd  ffoorr  tthhee  

22001122//22001133  sscchhooooll  yyeeaarr  uuppoonn  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  MMrr..  WWeellddoonn..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

            

AADDJJOOUURRNNEEDD      §§  MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  99::4455  pp..mm..  

  

  

                                                                                                                                                                                

PPrreessiiddeenntt                                    DDaattee::                                                                              SSeeccrreettaarryy  


