
  

  

BBUUDDGGEETT  WWOORRKKSSSSHHOOPP  

SSPPEECCIIAALL  MMEEEETTIINNGG  

AAuugguusstt  66,,  22001122  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  KKoouunnttzzee  IInnddeeppeennddeenntt  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  mmeett  iinn  rreegguullaarr  sseessssiioonn  oonn  MMoonnddaayy,,  AAuugguusstt  66,,  22001122,,  aatt  77::0000  

pp..mm..  iinn  tthhee  IInntteerrmmeeddiiaattee  sscchhooooll  lliibbrraarryy..    WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt  pprreessiiddeedd  aanndd  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett  ggaavvee  tthhee  ooppeenniinngg  pprraayyeerr..  

  

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

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

RReeeessee  BBrriiggggss..  

AAUUDDIIEENNCCEE  QQUUEESSTTIIOONNSS    

AANNDD//OORR  CCOOMMMMEENNTTSS  §§  JJoohhnn  FFeerrgguussoonn  eexxpprreesssseedd  hhiiss  ggrraattiittuuddee  aatt  bbeeiinngg  bbaacckk  wwiitthh  KKoouunnttzzee  IISSDD..  

  

    AAnnddrreeww  MMaarrsshhaallll  eexxpprreesssseedd  hhiiss  sseerriioouuss  ccoonncceerrnnss  wwiitthh  oouurr  bbuuddggeett  sshhoorrttffaallllss..    HHee  

qquueessttiioonneedd  hhooww  tthhiiss  wwiillll  aaffffeecctt  oouurr  ssttuuddeennttss  aanndd  oouurr  tteeaacchheerr’’ss  aabbiilliittyy  ttoo  ddoo  

tthheeiirr  jjoobb..    HHee  aasskkeedd  tthhaatt  tthhee  ddiissttrriicctt  pplleeaassee  ffiinndd  aa  wwaayy  ttoo  ffiixx  tthhee  pprroobblleemm  aanndd  

sshhaarree  iitt  wwiitthh  eevveerryybbooddyy..  

  

BBooaarrdd  wweenntt  iinnttoo  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn  aatt  77::0088  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  77::5533  pp..mm..  

  

BBUUDDGGEETT  RREEVVIIEEWW  AANNDD  

RREECCOOMMMMEENNDDAATTIIOONNSS  §§  MMrr..  WWeellddoonn  pprreesseenntteedd  44  ooppttiioonnss::  

    OOppttiioonn  11  ––  SSaallaarryy  iinnccrreeaasseess  ffoorr  aallll  eemmppllooyyeeeess  wwiitthhoouutt  eelliimmiinnaattiinngg  ppoossiittiioonnss  

rreessuullttiinngg  iinn  aann  aapppprrooxx..  aammoouunntt  $$557700,,554411..0000  ffrroomm  ffuunndd  bbaallaannccee  

    OOppttiioonn  22  ––  FFrreeeezzee  iinnccrreeaasseess  ffoorr  aallll  eemmppllooyyeeeess  wwiitthhoouutt  eelliimmiinnaattiinngg  ppoossiittiioonnss  

rreessuullttiinngg  iinn  aann  aapppprrooxx..  aammoouunntt  ooff  $$442244,,221155..0000  ffrroomm  ffuunndd  bbaallaannccee  

    OOppttiioonn  33  ––  SSaallaarryy  iinnccrreeaasseess  ttoo  aallll  eemmppllooyyeeeess  wwhhiillee  eelliimmiinnaattiinngg  sseelleecctteedd  

ppoossiittiioonnss,,  uunnttiill  ppoossiittiioonnss  aarree  cchhoosseenn  wwee  wwoouulldd  bbee  uunnaabbllee  ttoo  ggiivvee  tthhee  eessttiimmaatteedd  

aammoouunntt  nneeeeddeedd  ffrroomm  ffuunndd  bbaallaannccee..  

    OOppttiioonn  44  ––  FFrreeeezzee  ssaallaarriieess  ttoo  aallll  eemmppllooyyeeeess  wwhhiillee  eelliimmiinnaattiinngg  sseelleecctteedd  ppoossiittiioonnss,,  

uunnttiill  ppoossiittiioonnss  aarree  cchhoosseenn  wwee  wwoouulldd  bbee  uunnaabbllee  ttoo  ggiivvee  tthhee  eessttiimmaatteedd  aammoouunntt  

nneeeeddeedd  ffrroomm  ffuunndd  bbaallaannccee..  

  

    TThhiiss  wwaass  pprreesseenntteedd  aass  iinnffoorrmmaattiioonn  oonnllyy,,  nnoo  aaccttiioonn  wwaass  ttaakkeenn..  

  

DDIISSCCUUSSSSIIOONN  AANNDD  PPOOSSSSIIBBLLEE  AACCTTIIOONN  

CCOONNCCEERRNNIINNGG  TTHHEE  IISSSSUUAANNCCEE  OOFF  AA  PPUUBBLLIICC  

IINNFFOORRMMAATTIIOONNAALL  LLEETTTTEERR  CCOONNCCEERRNNIINNGG  TTHHEE  

BBUUDDGGEETT  SSHHOORRTTFFAALLLL  §§  SSaammppllee  iinnffoorrmmaattiioonnaall  lleetttteerrss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  bbuuddggeett  sshhoorrttffaallll  wweerree  pprreesseenntteedd  

ffoorr  rreevviieeww..  

  

        TThhiiss  wwaass  pprreesseenntteedd  aass  iinnffoorrmmaattiioonn  oonnllyy,,  nnoo  aaccttiioonn  wwaass  ttaakkeenn..  

  

RREESSIIGGNNAATTIIOONNSS  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCaarrll  CCoopplleenn  ttoo  aacccceepptt  tthhee  

rreessiiggnnaattiioonn  ooff  BBrriiddggeett  KKiirrbbyy..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

            

AADDJJOOUURRNNEEDD      §§  MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  88::3300  pp..mm..  

  

  

                                                                                                                                                                                

PPrreessiiddeenntt                                    DDaattee::                                                                              SSeeccrreettaarryy  


