
  

  

  

  

RREEGGUULLAARR  MMEEEETTIINNGG  

NNoovveemmbbeerr  1122,,  22001122  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  KKoouunnttzzee  IInnddeeppeennddeenntt  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  mmeett  iinn  rreegguullaarr  sseessssiioonn  oonn  MMoonnddaayy,,  NNoovveemmbbeerr  1122,,  22001122,,  aatt  

66::0055  pp..mm..  iinn  tthhee  IInntteerrmmeeddiiaattee  SScchhooooll  lliibbrraarryy..    WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt  pprreessiiddeedd  aanndd  LLooggaann  CCaarrtteerr  ggaavvee  tthhee  ooppeenniinngg  pprraayyeerr..  

  

MMEEMMBBEERRSS  PPRREESSEENNTT  §§  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt,,  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett,,  SSuupptt..  

KKeevviinn  WWeellddoonn  aanndd  AAsssstt..  SSuupptt..  RReeeessee  BBrriiggggss..  

  

MMEEMMBBEERRSS  NNOOTT  PPRREESSEENNTT  §§  SStteevvee  EEppppeess,,  CCaarrll  CCoopplleenn  aanndd  CCooddyy  WWiilllliiffoorrdd  

  

      

CCOONNSSEENNTT  AAGGEENNDDAA    §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  aapppprroovvee  

tthhee  ccoonnsseenntt  aaggeennddaa  wwhhiicchh  iinncclluuddeedd::        

      

    SSppeecciiaall  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  SSeepptteemmbbeerr  2244,,  22001122    

    SSppeecciiaall  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  OOccttoobbeerr  11,,  22001122  

    SSppeecciiaall  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  OOccttoobbeerr  44,,  22001122  

    RReegguullaarr  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  OOccttoobbeerr  88,,  22001122  

    SSppeecciiaall  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  OOccttoobbeerr  1166,,  22001122  

    FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeenntt  

        

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

  

BBooaarrdd  wweenntt  iinnttoo  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn  aatt  66::0088  pp..mm..  ttoo  ddiissccuussss  wwiitthh  aattttoorrnneeyy  rreeggaarrddiinngg  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aanndd,,  iiff  aapppprroopprriiaattee,,  ttaakkiinngg  

aaccttiioonn  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn’’ss  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  nneecceessssiittyy  ooff  rreedduucciinngg  ffoorrccee  oorr  eelliimmiinnaattiinngg  pprrooggrraammss,,  

aanndd  ttoo  ddeeccllaarree  ffiinnaanncciiaall  eexxiiggeennccyy  ffoorr  tthhee  22001133--22001144  sscchhooooll  yyeeaarr,,  aanndd  aauutthhoorriizziinngg  nnoottiiffiiccaattiioonn  ttoo  tthhee  CCoommmmiissssiioonneerr  ooff  

EEdduuccaattiioonn  aanndd  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::2266  pp..mm..  

  

PPDDAASS  CCAALLEENNDDAARR  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett  ttoo  aapppprroovvee  

tthhee  PPDDAASS  CCaalleennddaarr  aass  pprreesseenntteedd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

TTAASSBB  PPOOLLIICCYY  UUPPDDAATTEE  ##9955  

11
sstt

  RREEAADDIINNGG  §§    MMrr..  WWeellddoonn  rreevviieewweedd  tthhee  TTAASSBB  PPoolliiccyy  UUppddaattee  ##9955  ffoorr  ffiirrsstt  rreeaaddiinngg..    TThhee  sseeccoonndd  

rreeaaddiinngg  wwiillll  bbee  pprreesseenntteedd  aatt  tthhee  nneexxtt  bbooaarrdd  mmeeeettiinngg..  

            

II--SSTTAATTIIOONN      §§  MMrr..  SStteevveenn  CCooxx  pprreesseenntteedd  rreeppoorrtt  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  II--SSttaattiioonn  ffoorr  tthhee  22001111--

22001122  sscchhooooll  yyeeaarr..  

..  

HHIIGGHHLLYY  QQUUAALLIIFFIIEEDD  RREEPPOORRTT  §§  AAsssstt..  SSuupptt..  RReeeessee  BBrriiggggss  pprreesseenntteedd  tthhee  HHiigghhllyy  QQuuaalliiffiieedd  ((HHQQ))  TTeeaacchheerrss  SSuummmmaarryy  

RReeppoorrtt  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  llaaww  aanndd  ssttaatteedd  tthhaatt  aallll  KKIISSDD  tteeaacchheerrss  aarree  HHiigghhllyy  QQuuaalliiffiieedd  

aass  wwee  bbeeggaann  tthhee  22001122--22001133  sscchhooooll  yyeeaarr..      

  

““GGOOOODDSS  IINN  TTRRAANNSSIITT””  RREESSOOLLUUTTIIOONN  §§  MMrr..  WWeellddoonn  pprreesseenntteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  tthhee  LLeeggiissllaattuurree  rreeqquuiirreedd  ttaaxxiinngg  uunniittss  ttoo  

aaddoopptt  aa  rreessoolluuttiioonn  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ttaaxxiinngg  ggooooddss  iinn  ttrraannssiitt  eevveenn  iiff  tthhee  ttaaxxiinngg  

uunniitt  hhaass  aallrreeaaddyy  ddoonnee  ssoo  iinn  tthhee  ppaasstt..      

  

          MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett  ttoo  aapppprroovvee  

rreessoolluuttiioonn  aass  pprreesseenntteedd..  

  

          MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

EEMMIINNEENNTT  DDOOMMAAIINN    §§  MMrr..  WWeellddoonn  aaddvviisseedd  tthhaatt  iiff  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  wwaanntteedd  ttoo  eexxeerrcciissee  tthhee  ppoowweerr  ooff  

eemmiinneenntt  ddoommaaiinn  tthhaatt  ssuubbmmiittttaall  ooff  aa  lleetttteerr  ttoo  tthhee  CCoommppttrroolllleerr’’ss  ooffffiiccee  iiss  rreeqquuiirreedd  



  

  

nnoo  llaatteerr  tthhaann  DDeecceemmbbeerr  3311,,  22001122..  MMrr..  WWeellddoonn  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  tthhee  BBooaarrdd  

ssuubbmmiitt  ssuucchh  lleetttteerr..  

  

          MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett  ttoo  aapppprroovvee  

tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  aass  pprreesseenntteedd..  

  

          MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

EEXXTTRRAA--CCUURRRRIICCUULLAARR  MMEEAALLSS  AANNDD  

TTRRAAVVEELL  BBUUDDGGEETTSS      §§  MMrr..  WWeellddoonn  aaddvviissee  tthhaatt  hhee  wwoouulldd  sseenndd  oouutt  aa  bbooaarrdd  mmeemmoo  wwiitthh  eevveerryy  eexxttrraa--

ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittyy  mmeeaallss  aanndd  ttrraavveell  bbuuddggeettss..  

BBIILLLLSS  AAPPPPRROOVVEEDD  FFOORR  

PPAAYYMMEENNTT  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy  ttoo  aapppprroovvee  

bbiillllss  ffoorr  ppaayymmeenntt  aass  pprreesseenntteedd  bbyy  cchheecckk  nnuummbbeerrss  aass  ffoolllloowwss::  

  

    LLooccaall  MMaaiinntteennaannccee  ##005588995555--005599112299  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

  

CCEENNTTRRAALL  OOFFFFIICCEE  RREEPPOORRTTSS  §§  MMrr..  WWeellddoonn  rreemmiinnddeedd  tthhaatt  CCaannvvaassssiinngg  ooff  VVootteess  wwoouulldd  bbee  iinn  tthhee  CCeennttrraall  OOffffiiccee  

oonn  TThhuurrssddaayy,,  NNoovveemmbbeerr  1155
tthh

  aatt  44::3300  pp..mm..  

  

    MMrr..  WWiilllliiaammss  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  tthhee  TTeexxaass  AACCTT  CCoouunncciill  pprreesseenntteedd  KKoouunnttzzee  HHiigghh  

SScchhooooll  wwiitthh  tthhee  22001122  CCoolllleeggee  RReeaaddiinneessss  AAwwaarrdd..    TThhee  aawwaarrdd  wwaass  iinn  rreeccooggnniittiioonn  

ooff  tthhee  sscchhooooll  hhaavviinngg  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  iinnccrreeaassee  iinn  iittss  AACCTT  CCoommppoossiittee  ssccoorree  oovveerr  tthhee  

ppaasstt  ffiivvee  yyeeaarrss,,  wwhhiillee  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ssttuuddeennttss  

ttaakkiinngg  tthhee  AACCTT  AAsssseessssmmeenntt..  

  

    MMrr..  BBrriiggggss  aaddvviisseedd  tthhaatt  RReeggiioonn  1133  wwoouulldd  bbee  iinn  ddiissttrriicctt  oonn  NNoovveemmbbeerr  1144
tthh

  &&  1155
tthh

  

ttoo  ccoonndduucctt  aann  aauuddiitt  ffoorr  tthhee  AAYYPP  SSttaaggee  33  ssttaattuuss..  

  

    MMrr..  WWeellddoonn  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  aann  aapppplliiccaattiioonn  hhaadd  bbeeeenn  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  TTeexxaass  

AAllccoohhoolliicc  BBeevveerraaggee  CCoommmmiissssiioonn  ffoorr  aa  ppeerrmmiitt  aauutthhoorriizziinngg  tthhee  ddaallee  ooff  aallccoohhoolliicc  

bbeevveerraaggeess  ffoorr  ooffff--pprreemmiisseess  ccoonnssuummppttiioonn..    AAddddrreessss  ffoorr  wwhhiicchh  ppeerrmmiitt  iiss  ssoouugghhtt  iiss  

11222200  SSoouutthh  PPiinnee  SSttrreeeett,,  KKoouunnttzzee  TTXX  7777662255..  

..  

    MMrr..  WWeellddoonn  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  AA//CC  IInnssttaallllaattiioonn  aatt  tthhee  HHiigghh  SScchhooooll  wwaass  aallmmoosstt  

ffiinniisshheedd..  

  

    MMrr..  WWeellddoonn  rreeppoorrtteedd  tthhee  KKIISSDD  hhaass  ((33))  7722  ppaasssseennggeerr  bbuusseess  aanndd  ((22))  oolldd  ttrruucckkss  

tthhaatt  aarree  nnoo  lloonnggeerr  ffuunnccttiioonnaall  aanndd  wwiillll  bbee  ssoolldd  ffoorr  ssccrraapp..  

  

    MMrr..  WWeellddoonn  ssttaatteedd  tthhaatt  ppeerr  tthhee  22001122  LLooccaall  EEdduuccaattiioonn  AAggeennccyy  ((LLEEAA))  ccoommpplliiaannccee  

rreeppoorrtt  ssttaattuuss  vviiaa  BBiigg  TThhiicckkeett  CCoo--oopp  tthhaatt  KKIISSDD  iiss  iinn  110000%%  ccoommpplliiaannccee..  

  

    MMrr..  WWeellddoonn  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  KKIISSDD  ggrraanntt  wwrriitteerr,,  MMss..  AAnnggeellaa  WWhhiisseennhhaanntt  hhaadd  

sseeccuurreedd  aa  $$44,,220000..0000  ggrraanntt  ffrroomm  WWaall--MMaarrtt  ffoorr  KKIISSDD  EElleemmeennttaarryy  lliitteerraaccyy  

pprrooggrraamm..  

  

AADDJJOOUURRNNEEDD  §§  MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  88::3388  pp..mm..  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                

PPrreessiiddeenntt                                    DDaattee::                                                                              SSeeccrreettaarryy  


