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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA NOMINACJE DO ZARZĄDU BIURA 
NADZORU NAD OBROTEM KONOPIAMI INDYJSKIMI  

  
W skład rady wejdą Reuben R. McDaniel, III i Jessica Garcia  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że Reuben R. McDaniel, III i Jessica Garcia 
zostali mianowani do zarządu Biura Nadzoru nad Obrotem Konopiami Indyjskimi 
(Office of Cannabis Management). Rada Kontroli Konopi Indyjskich i Biuro Nadzoru 
nad Obrotem Konopiami Indyjskimi będą tworzyć i wdrażać kompleksowe ramy 
regulacyjne dla przemysłu konopi indyjskich w stanie Nowy Jork, dotyczące m.in. 
produkcji, licencjonowania, pakowania, marketingu i sprzedaży produktów z konopi 
indyjskich.  
  
„Przemysł konopi indyjskich w stanie Nowy Jork zbyt długo tkwił w martwym punkcie, 
dlatego wręczam te nominacje, które usprawnią pracę Biura Nadzoru nad Obrotem 
Konopiami Indyjskimi i pozwolą mu skutecznie działać” – powiedziała gubernator 
Hochul. „Jestem przekonana, że pan McDaniel i pani Garcia będą służyć radzie 
profesjonalizmem i doświadczeniem, kierując działaniami dotyczącymi tej nowej branży 
na szczeblu stanowym”.  
  

Reuben R. McDaniel, III jest prezesem i dyrektorem generalnym DASNY. Nominacja 
pana McDaniela została potwierdzona przez Senat Stanu Nowy Jork w dniu 10 
czerwca 2020 r. Reuben McDaniel jest odpowiedzialny za ogólne zarządzanie DASNY 
na poziomie administracyjnym i operacyjnym. Dołączył do DASNY w 2019 r. jako 
znakomity bankier inwestycyjny z ponad 30-letnim doświadczeniem w usługach 
finansowych, w tym w finansach publicznych, zarządzaniu majątkiem osobistym, 
finansach korporacyjnych i inwestycjach na niepublicznym rynku kapitałowym. W 
trakcie kariery w sektorze finansów publicznych uczestniczył w emisjach obligacji 
zwolnionych z podatku o wartości ponad 75 miliardów dolarów w całym kraju. Założył 
również firmę zajmującą się doradztwem inwestycyjnym, w której zarządzał ponad 50 
milionami dolarów w portfelach inwestycyjnych i aktywach biznesowych dla różnych 
specjalistów. Wcześniej Reuben McDaniel pełnił funkcję przewodniczącego Rady 
Edukacji Szkół Publicznych w Atlancie, gdzie kierował zróżnicowaną grupą 
interesariuszy i reprezentował racje społeczności rodziców. Ma tytuł licencjata w 
dziedzinie ekonomii i matematyki uzyskany na Uniwersytecie Północnej Karoliny w 
Charlotte oraz tytuł MBA uzyskany na Uniwersytecie Teksaskim w Austin.  

  



Jessica García jest asystentką prezesa Retail, Wholesale Department Store Union, 
krajowego związku zawodowego działającego w ramach organizacji UFCW, 
reprezentującego pracowników łańcucha dostaw żywności, a także pracowników 
handlu detalicznego i opieki zdrowotnej. Wcześniej pełniła funkcję zastępcy dyrektora 
ds. politycznych w RWDSU, gdzie zajmowała się opracowywaniem planów 
legislacyjnych i politycznych związku. Jeszcze wcześniej pracowała jako dyrektor ds. 
programów i organizacji w New Immigrant Community Empowerment, a na początku 
swojej kariery działała na rzecz sprawiedliwego finansowania szkół publicznych w 
Nowym Jorku. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej zarządu Nowojorskiej Komisji 
ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia (New York Committee for Safety and Health) oraz 
Advocacy Institute, jest wiceprzewodniczącą zarządu Rural & Migrant Ministry oraz 
członkinią zarządu organizacji Vivir El Sueno z siedzibą w Kostaryce. Jessica pochodzi 
z Hondurasu i jest absolwentką Silberman School of Social Work w Hunter College 
oraz Uniwersytetu Harvarda.  
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