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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA NOMINACJE NA STANOWISKA W 
ADMINISTRACJI  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj nowe nominacje na stanowiska w 
administracji.  
  
„Jako że odzyskujemy siły po pandemii COVID-19, zobowiązuję się mianować 
najbardziej oddanych i wykwalifikowanych urzędników publicznych, którzy będą 
współpracować ze mną przy na rzecz osiągania wyników i rozwiązywania problemów 
mieszkańców stanu Nowy Jork”, powiedziała gubernator Hochul. „Tania 
Dissanayake, Marcos Gonzalez Soler i James Katz wnoszą do mojej administracji 
bogate i różnorodne doświadczenie, dlatego jestem dumna z możliwości ich 
mianowania, ze względu na ogromny talent, jaki będą mogli wykorzystać w służbie 
mieszkańcom stanu Nowy Jork”.  
  
Tania Dissanayake została mianowana zastępczynią sekretarza ds. 
mieszkalnictwa. Ostatnio Tania pracowała jako zastępczyni dyrektora Biura 
Legislacyjnego Burmistrza miasta Nowy Jork (City of New York Mayor's Office of State 
Legislative Affairs), gdzie pełniła funkcję doradcy dyrektora oraz urzędników 
administracyjnych wyższego szczebla w sprawach o kluczowym znaczeniu dla miasta 
Nowy Jork, jednocześnie pomagając w nadzorowaniu przedstawicieli legislacyjnych i 
starszych doradców Biura. Tania dołączyła do zespołu „City” w 2016 roku, gdzie w 
różnym charakterze zarządzała portfelem aż pięćdziesięciu agencji i urzędów miejskich. 
Zasadniczo Tania kierowała pracami międzyrządowymi Departamentu Ochrony i 
Rozwoju Mieszkalnictwa (Department of Housing Preservation & Development), Urzędu 
Mieszkalnictwa Miasta Nowy Jork (New York City Housing Authority), Korporacji ds. 
Rozwoju Gospodarczego (Economic Development Corporation), Korporacji ds. Rozwoju 
Mieszkalnictwa (Housing Development Corporation), Departamentu Planowania Miasta 
(Department of City Planning), Departamentu Finansów (Department of Finance), 
Departamentu Budynków (Department of Buildings), Departamentu Straży Pożarnej 
Stanu Nowy Jork (Fire Department of New York) oraz Biura Burmistrza ds. 
Egzekwowania Prawa Specjalnego. Przed rozpoczęciem pracy w Urzędzie Miasta, 
Tania była dyrektorem legislacyjnym w firmie Wilson Elser Moskowitz Edelman & Dicker 
LLP, a swoją karierę rozpoczęła w Senacie Stanu Nowy Jork. Tania z wyróżnieniem 
ukończyła studia na Uniwersytecie SUNY w Albany Honors College, uzyskując tytuł 
licencjata w dziedzinie nauk politycznych, specjalizując się w prawie publicznym.  
  



Marcos Gonzalez Soler został mianowany zastępcą sekretarza ds. bezpieczeństwa 
publicznego. Ostatnio Marcos pełnił funkcję dyrektora Biura Burmistrza ds. Wymiaru 
Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Mayor's Office of Criminal Justice, MOCJ) 
miasta Nowy Jork, gdzie pracował od 2015 r. MOCJ doradza Burmistrzowi w zakresie 
strategii bezpieczeństwa publicznego oraz, wraz z partnerami wewnątrz i na zewnątrz 
rządu, opracowuje rozwiązania problemów bezpieczeństwa publicznego w 
mieście. Marcos nadzorował operacje i programy biura dysponując budżetem w 
wysokości 950 mln USD, 180 pracownikami i w ramach partnerstwa z ponad 300 
organizacjami społecznymi i non-profit, realizując ponad 500 kontraktów. Pod jego 
kierownictwem Departament Skarbu USA (U.S. Department of the Treasury) przyznał 
miastu Nowy Jork nagrodę za innowacyjność w wysokości 20 mln USD w ramach 
programu Socjalnego Partnerstwa na rzecz Płatności za Rezultaty (Social Impact 
Partnership to Pay for Results Act, SIPPRA) – drugie takie krajowe wyróżnienie – za 
inicjatywę mającą na celu zmniejszenie przemocy z użyciem broni palnej poprzez 
interwencje oparte na społeczności. Jest również asystentem adiunkta w John Jay 
College of Criminal Justice (CUNY). Wcześniej Marcos był zastępcą dyrektora 
wykonawczego ds. polityki w Komisji ds. Rozpatrywania Skarg Cywilnych (Civilian 
Complaint Review Board) oraz zastępcą monitora federalnego w ramach porozumienia 
dotyczącego trwałej reformy policji Portoryko. Jest absolwentem New York City 
Leadership Institute oraz stypendystą programu Stypendiów Burmistrza Miasta (Mayor's 
Graduate Scholarship). Marcos uzyskał tytuł doktora nauk politycznych oraz magistra w 
dziedzinie polityki publicznej i zarządzania na Uniwersytecie New School (Nowy 
Jork). Jest laureatem nagrody Hannah Arendt za najlepszą pracę doktorską z dziedziny 
polityki. Posiada dyplomy ukończenia studiów i tytuły prawnicze uzyskane na kilku 
europejskich uniwersytetach.  
  
James Katz został mianowany zastępcą sekretarza ds. rozwoju gospodarczego i 
zatrudnienia. Dołączył do Izby Wykonawczej z Biura Prezydenta Dzielnicy Manhattan 
(Office of the Manhattan Borough President), gdzie pełnił funkcję zastępcy prezydenta 
dzielnicy i prowadził głośne negocjacje w sprawie zagospodarowania przestrzennego, 
był powiernikiem i przewodniczącym audytu w ramach Systemu Emerytalnego 
Pracowników Miasta Nowy Jork (New York City Employees' Retirement System), a 
także reprezentował prezydenta dzielnicy w zarządach wielu miejskich parków i Rad 
Dzielnic ds. Usprawniania Przedsiębiorczości (Business Improvement Districts). Zanim 
Katz dołączył do Biura Prezydenta Miasta, przez siedem lat był wiceprezesem 
wykonawczym i szefem sztabu w Korporacji ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Nowy 
Jork (New York City Economic Development Corporation, NYCEDC). Pełniąc tę funkcję, 
był urzędnikiem wyższego szczebla tej korporacji i pełnił gówna funkcję w wielu 
ważnych przedsięwzięciach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, budową 
kapitału i rozwojem gospodarczym miasta Nowy Jork. Był głównie odpowiedzialny za 
codzienne zarządzanie jednostką C-suite w NYCEDC, jak również czterema działami, 
które obejmowały Grupę Inwestycji Strategicznych (ramię NYCEDC zajmujące się 
inwestowaniem zgodnie z misją) oraz działy Relacji z Rządem i Społecznością 
(Government and Community Relations), Spraw Publicznych (Public Affairs) i 
Marketingu (Marketing). Z wykształcenia prawnik, Katz wraca do służby publicznej po 
tym, jak wcześniej pełnił funkcję starszego doradcy i specjalnego doradcy prokuratora 



generalnego stanu Nowy Jork, gdzie zajmował się egzekwowaniem prawa i sprawami 
legislacyjnymi związanymi z zarządzaniem organizacjami non-profit i uczciwością 
publiczną. Katz posiada tytuł doktora prawa z Harvard Law School, tytuł magistra 
polityki publicznej uzyskany w Harvard Kennedy School oraz tytuł licencjata z Brown 
University. Mieszka w Brooklynie z żoną i dwójką dzieci.  
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