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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA NOWE NOMINACJE NA STANOWISKA 
W SWOJEJ ADMINISTRACJI  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś nowe nominacje na stanowiska w swojej 
administracji.  
  
„W miarę rozwoju naszego stanu musimy mieć do dyspozycji najlepszych i 
najzdolniejszych ludzi, którzy pomogą nam wprowadzać prawdziwe zmiany dla dobra 
naszych mieszkańców” – powiedziała gubernator Hochul. „Te wybitne osoby mogą 
pochwalić się osiągnięciami w służbie publicznej oraz umiejętnościami i wytrwałością, 
które pozwolą im w znaczący sposób wpłynąć na życie mieszkańców stanu Nowy Jork. 
Liczę na to, że wraz z nimi będziemy konsekwentnie stawiać czoła najpilniejszym 
wyzwaniom w naszym stanie”.  
  
Stacy Lynch obejmie stanowisko szefa sztabu gubernatora. Stacy od prawie roku 
pracowała w Izbie Wykonawczej – najpierw jako szef sztabu wicegubernatora, a 
ostatnio jako starszy doradca gubernatora. Wcześniej pełniła funkcję zastępcy 
dyrektora ds. międzyrządowych w Biurze Burmistrza Miasta Nowy Jork. Zajmowała się 
relacjami i interakcjami między agencjami miejskimi a kluczowymi interesariuszami 
lokalnymi i rządowymi, a także kierowała komunikacją z otoczeniem byłej Pierwszej 
Damy Chirlane McCray. Pracując przez prawie dziesięć lat w biurze burmistrza de 
Blasio, Stacy nadzorowała różne projekty, takie jak dystrybucja środków ochrony 
indywidualnej, opracowanie ram programu Sisters and Brothers Thrive, pozyskiwanie 
środków na utrzymanie Malcolm X and Betty Shabazz Memorial and Educational 
Center itd. Stacy jest też założycielką i przewodniczącą (w wolnym czasie) Daughters of 
the Movement – stowarzyszenia kobiet, które wspólnymi siłami chcą kontynuować 
dziedzictwo służby i działań na rzecz sprawiedliwości i równości. Stacy uzyskała tytuł 
doktora prawa na Uniwersytecie Quinnipiac oraz tytuł licencjata na Uniwersytecie 
Hampton.  
  
Minelly De Coo obejmie stanowisko zastępcy dyrektora ds. infrastruktury. Będzie 
się zajmować koordynacją i wdrażaniem w skali stanu różnych programów 
finansowanych w ramach dwupartyjnej federalnej Ustawy o inwestycjach 
infrastrukturalnych, a także wsparciem strategicznym w zakresie priorytetowych 
projektów budowlanych. Przed objęciem stanowiska w administracji stanowej Minelly 
pełniła funkcję dyrektora ds. projektów inwestycyjnych w Biurze Burmistrza Nowego 



Jorku, gdzie zarządzała realizacją złożonych, wielostronnych projektów dla miasta. 
Swoją karierę rozpoczęła od doradztwa w zakresie usług inżynieryjnych, pracując przy 
wielu projektach budowy infrastruktury transportowej, mostów i innych obiektów. Minelly 
uzyskała tytuł licencjata inżynierii lądowej i wodnej w NYU Tandon School of 
Engineering oraz magistra w dziedzinie zarządzania zrównoważonym rozwojem na 
Uniwersytecie Columbia.  
  
Sita Fey obejmie stanowisko zastępcy sekretarza ds. nominacji i kadr. Do niedawna 
Sita pełniła funkcję zastępcy sekretarza ds. nominacji. Pracę w Izbie Wykonawczej 
rozpoczęła od stanowiska starszego doradcy w zespole wykonawczym ds. 
przekształceń. Wcześniej była dyrektorem ds. polityki w Departamencie Rolnictwa i 
Rynków. Zaczęła pracować w administracji stanowej w ramach programu Empire State 
Fellows i pełniła funkcję starszego doradcy ówczesnej wicegubernator Kathy Hochul. 
Jeszcze wcześniej była pedagogiem i inicjatorem zmian kulturowych, zajmując 
stanowiska specjalisty ds. mediów w bibliotece szkolnej w Cooperstown Central School 
oraz nauczyciela szkoły podstawowej i koordynatora programów pozaszkolnych w 
Oneonta City School District. Jako dumna mieszkanka Oneonta, Sita aktywnie 
uczestniczy w życiu swojej społeczności i pełni funkcję honorowej prezes zarządu 
organizacji Opportunities for Otsego. Ma tytuł licencjata edukacji dziecięcej z SUNY 
Oneonta i magistra systemów informatycznych z Uniwersytetu Albany. Ukończyła też 
kurs zaawansowany administracji w edukacji na uczelni SUNY Cortland, a także 
studiowała zarządzanie zasobami ludzkimi w Albany Law.  
  
Nicole Migliore obejmie stanowisko szefa sztabu dyrektora ds. operacji stanowych. 
Na tym stanowisku Nicole będzie pomagać dyrektorowi ds. operacji stanowych w 
zarządzaniu 12 zespołami portfela inwestycyjnego oraz ponad 70 agencjami i 
instytucjami stanowymi. Przed rozpoczęciem pracy w Izbie Wykonawczej Nicole była 
zastępczynią dyrektora kampanii wyborczej burmistrza Nowego Jorku, a wcześniej 
pełniła funkcję doradcy ds. polityki i spraw międzyrządowych w Biurze Burmistrza 
Nowego Jorku oraz szefa sztabu w biurze członka Zgromadzenia stanu Nowy Jork. 
Nicole jako pierwsza przedstawicielka swojej rodziny ukończyła studia i uzyskała tytuł 
licencjata w zakresie zrównoważonego rozwoju na Uniwersytecie Columbia. 
Wychowała się i mieszka na Staten Island.  
  
Edgar Santana obejmie stanowisko zastępcy sekretarza gubernatora. Edgar pełnił 
wcześniej funkcję dyrektora ds. południowej części stanu. Przed rozpoczęciem pracy w 
Izbie Wykonawczej pracował jako dyrektor ds. politycznych i rządowych w funduszu 
Laborers Eastern Region Organizing Fund. Wcześniej był zastępcą dyrektora 
wykonawczego Komitetu Partii Demokratycznej Stanu Nowy Jork i dyrektorem 
politycznym ds. regionu północno-wschodniego w kampanii prezydenckiej Hillary 
Clinton w 2008 r. Przed podjęciem pracy w administracji stanu Nowy Jork Edgar 
zasiadał w różnych radach nadzorczych, pełniąc m.in. funkcję powiernika w radzie 
naukowej Yonkers oraz współprzewodniczącego komisji ds. spisu powszechnego w 
hrabstwie Westchester w 2020 r. Uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie administracji 
biznesu oraz MBA na Uniwersytecie Fordham. Zdobył również tytuł magistra 
administracji publicznej na Uniwersytecie Wilmington (Wilson Graduate Center).  



  
Todd Westhuis obejmie stanowisko zastępcy dyrektora ds. operacji stanowych. 
Todd zajmował wiele stanowisk kierowniczych w sektorze publicznym. Do niedawna był 
szefem sztabu w Departamencie Transportu Stanu Nowy Jork (New York State 
Department of Transportation, NYSDOT). Na tym stanowisku Todd pomagał w 
zarządzaniu agencją zatrudniającą 8200 osób, zajmując się nadzorem i doradztwem 
operacyjnym. Jako dyrektor regionalny w Hudson Valley pełnił funkcję lidera i 
administratora największego regionu NYSDOT i był odpowiedzialny za nadzorowanie 
programów NYSDOT w hrabstwach Westchester, Rockland, Orange, Putnam, 
Dutchess, Columbia i Ulster oraz zarządzanie nimi. Oprócz pełnienia funkcji w 
administracji stanu Todd służył również w armii USA jako oficer kawalerii. Z 
wykształcenia jest inżynierem – uzyskał tytuł licencjata inżynierii lądowej i wodnej w 
Rensselaer Polytechnic Institute.  
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