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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA NOMINACJE DO RADY NADZORCZEJ MTA  
  

Gubernator Hochul ogłosiła dzisiaj, że Janno Lieber został nominowany na stanowisko 
przewodniczącego i dyrektora generalnego rady nadzorczej MTA, a Elizabeth Velez 
ma zostać członkinią rady MTA.  
  
„Moim podstawowym obowiązkiem jako gubernatora jest zadbanie o to, aby osoby 
pełniące ważne stanowiska w administracji naszego stanu były doświadczone, oddane 
i gotowe na wszelkie wyzwania” – powiedziała gubernator Hochul. „Janno zarządza 
MTA, kierując się fachową wiedzą i realizując spójną wizję, a Elizabeth pomoże nam w 
pokonywaniu wyzwań dzięki wykształceniu i bogatemu doświadczeniu. Oboje są 
silnymi, kompetentnymi liderami, którzy pokierują MTA w tym trudnym okresie. 
Będziemy obsadzać kolejne stanowiska w taki sposób, aby nasz system transportu 
spełniał oczekiwania pasażerów”.  
  
„Jestem zaszczycony i wdzięczny gubernator Hochul, która od samego początku 
wspiera wizję inteligentnego systemu transportu służącego wszystkim mieszkańcom 
stanu Nowy Jork. Cieszę się na współpracę z panią gubernator, jej zespołem i naszymi 
partnerami w legislaturze. Razem zadbamy o to, aby metro, autobusy i koleje 
podmiejskie były nadal czynnikiem pobudzającym ożywienie gospodarcze w regionie” 
– powiedział Janno Lieber. „Elizabeth Velez doskonale rozumie znaczenie transportu 
dla mieszkańców stanu Nowy Jork i z pewnością sprawdzi się jako członkini rady 
nadzorczej. Z przyjemnością będę z nią współpracował nad ważnymi wyzwaniami 
stojącymi przed MTA, takimi jak pionierski program kapitałowy, który pozwoli 
zmodernizować i rozszerzyć sieć transportową oraz poprawi dostęp do transportu w 
przyszłości – także pod względem równości i sprawiedliwości”.  
  
„Bardzo się cieszę, że zostałam nominowana przez gubernator Hochul do rady 
nadzorczej MTA” – powiedziała Elizabeth Velez. „MTA ma kluczowe znaczenie dla 
wszystkich osób podróżujących na terenie miasta Nowy Jork. W związku z 
przyznaniem znacznych środków na infrastrukturę MTA pełni istotną rolę w 
usprawnieniu transportu, a także w tworzeniu możliwości zarówno w zakresie siły 
roboczej, jak i zamówień publicznych, które mają wpływ na nasze społeczności”.  
  
Janno Lieber zostanie nominowany na stanowisko przewodniczącego i dyrektora 
generalnego rady nadzorczej Zarządu Transportu Metropolitalnego (Metropolitan 



Transportation Authority, MTA). Od lipca 2021 r. pełni on obowiązki przewodniczącego 
i dyrektora generalnego.  
Pracując w dziale budowy i rozwoju MTA, pan Lieber nadzorował realizację 
pięcioletniego programu kapitałowego o wartości 55 mld USD, w tym inwestycje w 
poprawę stanu infrastruktury i obiektów należących do New York City Transit, Long 
Island Rail Road, Metro-North Railroad oraz MTA Bridges and Tunnels. Jest on 
odpowiedzialny za modernizację sygnalizacji i innych ważnych systemów, rozbudowę 
systemu transportu oraz megaprojekty takie jak East Side Access, druga faza projektu 
rozbudowy linii Second Avenue oraz rozbudowa trzeciej nitki głównej linii kolejowej 
Long Island Rail Road. Zajmował się też usprawnieniem i profesjonalizacją 
zarządzania projektami przez MTA oraz integracją planowania w zakresie 
nieruchomości i rozwoju gospodarczego z projektami infrastrukturalnymi MTA.  
  
W latach 2003–2017 pan Lieber pełnił funkcję prezesa World Trade Center Properties 
LLC, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi aspektami działań 
organizacji Silverstein w zakresie odbudowy World Trade Center, takimi jak 
planowanie, projektowanie i kwestie budowlane, sprawy biznesowe, finansowe i 
prawne, a także kwestie publiczne oraz relacje z administracją publiczną i 
społeczeństwem.  
  
Wcześniej zajmował stanowiska w administracji prezydenta Billa Clintona i burmistrza 
Nowego Jorku Eda Kocha oraz prowadził prywatną praktykę adwokacką.  
  
Elizabeth Velez zostanie nominowana na członkinię rady nadzorczej MTA. Obecnie 
pełni ona funkcję prezesa Velez Organization, firmy budowlanej założonej w  
1972 r. przez jej ojca, Andrew Veleza. Pod jej kierownictwem firma zrealizowała setki 
projektów. Warto tu wymienić ponad 600 mieszkań niedrogiego zakwaterowania 
wybudowanych dzięki dotacjom stanowym i federalnym w Bronksie i Harlemie oraz 
ważne projekty związane z edukacją i opieką zdrowotną i duże inwestycje o wartości 
ponad 10 mld USD w całym stanie Nowy Jork.  
  
Jest członkinią rady naukowej Boricua College – akredytowanej prywatnej instytucji 
kształcącej głównie osoby pochodzenia latynoskiego w trzech kampusach na terenie 
stanu Nowy Jork. Zasiada w radach doradczych licznych agencji miasta i stanu Nowy 
Jork, branżowych organizacji non profit oraz grup wspierających mentoring i stypendia 
dla młodzieży. Jest członkinią zarządu Catholic Charities oraz New York City Police 
Foundation. Obecnie pełni funkcję komisarza w nowojorskiej komisji ds. reformy 
podatku od nieruchomości. Po tragicznym w skutkach uderzeniu huraganu Maria 
Elizabeth została powołana do komisji NY Stands with Puerto Rico Recovery & 
Rebuilding Committee oraz NY Memorial Commission for Hurricane Maria. Kierowała 
też licznymi programami rozwoju gospodarczego i szkoleń zawodowych – w tym 
biurem satelitarnym w Ponce (Portoryko). Na arenie międzynarodowej pani Velez jest 
współprzewodniczącą organizacji Iran 180, która działa na rzecz praw człowieka i 
zażegnania zagrożenia nuklearnego ze strony Iranu. Współpracuje również z mediami, 
takimi jak Matter of Fact TV with Soledad O'Brien, Fox News Latino, The Daily News, 
The Wall Street Journal, El Diario La Prensa, Hispanic Business, ENR, City & State 



oraz Crain's New York Business. Jest zdecydowaną zwolenniczką różnorodności i 
wzmocnienia pozycji kobiet, a także rozchwytywaną prelegentką w kwestiach 
przywództwa kobiet i równowagi między pracą a rodziną. Oprócz licznych nagród i 
wyróżnień pani Velez może pochwalić się miejscem na liście „Manhattan Power 50” 
publikowanej przez City & State.  
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