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W TRZECIĄ ROCZNICĘ WYPADKU LIMUZYNY W SCHOHARIE, GUBERNATOR 
HOCHUL OGŁASZA NOMINACJE DO GRUPY ZADANIOWEJ DS. 

BEZPIECZEŃSTWA PASAŻERÓW LIMUZYN  
  

Nakaz zwołania posiedzenia grupy zadaniowej i uzgodnienia szybkiego 
harmonogramu kompleksowego zbadania kwestii wpływających na 

bezpieczeństwo, adekwatność, efektywność i niezawodność transportu przy 
użyciu przedłużonych limuzyn  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że powołała czterech nowych członków do 
Grupy zadaniowej ds. zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów podróżujących 
przedłużonymi limuzynami (Stretch Limousine Passenger Safety Task Force) i poleciła 
grupie natychmiastowe zorganizowanie spotkania i uzgodnienie harmonogramu 
zakończenia kompleksowego badania środków bezpieczeństwa. Czterech nowo 
mianowanych członków dołączy do trzech dotychczasowych członków, umożliwiając 
zespołowi rozpoczęcie badań, które zostaną przedstawione Gubernator i agencjom 
stanowym, które nadzorują usługi transportu limuzynami w stanie Nowy Jork. 
Rekomendacje osób na pozostałe miejsca w zespole zadaniowym zostały już 
przedstawione i są poddawane weryfikacji. Badanie grupy zadaniowej obejmie 
dokładne zbadanie kwestii wpływających na bezpieczeństwo, adekwatność, 
efektywność i niezawodność przewozu przedłużonymi limuzynami.  
  
„Obchodząc trzyletnią rocznicę tego tragicznego wypadku, musimy uczcić pamięć tych 
osób, wywiązując się z naszego obowiązku sprawdzenia każdego aspektu transportu 
limuzynami i pomóc w zapobieganiu takim tragediom”, powiedziała Gubernator 
Hochul. „Po przedstawieniu wszystkich zaleceń grupie zadaniowej, zleciłam jej 
członkom zadanie bezzwłocznego zwołania posiedzenia i zobowiązałam ich do 
określenia harmonogramu przeprowadzenia i przedłożenia przeglądu środków 
bezpieczeństwa, abyśmy mogli lepiej chronić wszystkich pasażerów i innych 
użytkowników drogi”.  
  
Nowi członkowie zespołu to Joan McDonald, Dyrektor ds. operacyjnych hrabstwa 
Westchester i Matthew J. Driscoll, Dyrektor wykonawczy Zarządu Autostrad Stanu 
Nowy Jork (New York State Thruway Authority), wybrani i mianowani przez 
Gubernator; oraz David J. Brown, Prezes i Dyrektor generalny Premiere 
Transportation, oraz Edward Stoppelmann, współwłaściciel firmy Red Oak 
Transportation, mianowani przez Gubernator na podstawie rekomendacji 
Przewodniczącego Zgromadzenia, zgodnie z wymogami prawa.  



  
Nowi członkowie dołączają do komisarzy z Departamentu Pojazdów Silnikowych Stanu 
Nowy Jork (New York State Department of Motor Vehicles, DMV) oraz Departamentu 
Transportu Stanu Nowy Jork (New York State Department of Transportation, DOT), a 
także do nadinspektora Policji Stanowej, którzy zostali już wyznaczeni jako członkowie 
grupy zadaniowej na mocy statutu.  
  
Senat przedstawił swoje rekomendacje dotyczące nominacji do zespołu zadaniowego i 
są one obecnie rozpatrywane.  
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